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A partir de janeiro, Santos terá um ambulatório especializado no tratamento da 
esclerose múltipla, que funcionará no Ambesp Nelson Teixeira. Serão atendidos 
pacientes avaliados e encaminhados pelas policlínicas, cujas equipes serão pre-
paradas para a identi� cação dos sinais e sintomas e encaminhamento ao neuro-
logista, médico responsável por solicitar exames e tratamento.                CIDADES/A3

FMI resolve 
fechar escritório 
no Brasil
O FMI (Fundo Monetário Interna-
cional) vai encerrar seu escritório 
no Brasil até o ano que vem, após 
o ministro Paulo Guedes (Econo-
mia) expressar que o governo não 
precisa mais dos trabalhos da enti-
dade no País. “Estamos dispensan-
do, assinei há uma semana, pode 
passear lá fora”, havia dito Guedes. 
“O FMI concordou com as auto-
ridades brasileiras em encerrar o 
nosso Escritório de Representa-
ção em Brasília até 30 de junho de 
2022”, a� rmou Joana Pereira, re-
presentante do FMI no Brasil, em 
not nesta quinta.         SEU DINHEIRO/A5

Esclerose múltipla Pacientes 
passarão a ter atendimento 

especializado em Santos
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Teatro Guarany terá 
monólogo musical no 
� m de semana  CIDADES/A3

CULTURA

CPI das Cavas 
Subaquáticas 
recebe diretora

CIDADES/A4

Câmara de Guarujá 
rejeita impeachment 
de Válter Suman 

 ASessão que defi niu futuro do Executivo guarujaense começou 
na quarta-feira, mas só terminou ontem, mais de 16 horas depois

Por 11 votos a cinco, o prefeito Vál-
ter Suman (PSDB) foi inocenta-
do pela Câmara de Vereadores de 
Guarujá. O resultado saiu por volta 
das 15h desta quinta-feira (16) e o 

processo de impeachment foi ar-
quivado pelo Legislativo. Votaram 
pela cassação somente Antonio Fi-
dalgo Salgado Neto, o Toninho Sal-
gado, e Raphael Vitiello Silva – am-

bos do PSD; Carlos Eduardo Vargas 
da Silva, o Vargas (PTB); Wagner 
dos Santos Venuto, o Waguinho 
(DEM) e Anderson Figueira Lopes, 
do Podemos.                        CIDADES/A3

DIVULGAÇÃO

São Vicente: Casa do 
Barão pode ser tombada
São Vicente poderá ter a Casa do Ba-
rão, no Centro da cidade, tombada 
pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
O imóvel foi construído em 1890 e 
hoje abriga e preserva a história da 
primeira Vila do Brasil através do 
Instituto Histórico e Geográ� co de 
São Vicente (IHGSV). O local já foi 
tombado pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Artístico, 

Arquitetônico, Cultural e Turísti-
co de São Vicente (Condephasv) e 
Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico, Artístico e 
Turístico (Condephaat). A deputada 
federal Rosana Valle intermediou 
reunião entre o IPHAN e o IHGSV 
para tornar possível esse tomba-
mento e pleitear recursos para o 
restauro da Casa do Barão. O imóvel 
pertence à União.  CIDADES/A4

TIROS

Criminosos 
alvejam policiais 
e funcionário da 
Ecovias na Anchieta
CIDADES/A4

Mendonça defende 
democracia e liberdade 
de imprensa BRASIL/A7

EM POSSE NO STF

Cidade já não tem 
mais doses de vacina 
contra a gripe CIDADES/A4

APÓS CRÍTICA DE GUEDES

Santos garante 
R$ 39,7 mi para 
investimentos
Novo Quebra-Mar, 2ª etapa do res-
tauro do Teatro Municipal, revita-
lização da Ponte Edgard Perdigão, 
implantação do Cine Escola, revi-
talização da Rua República Portu-
guesa e da Escadaria Joana D’Arc, 
no Morro São Bento. Esse será o 
destino de R$ 39,7 milhões em in-
vestimentos provenientes do Go-
verno do Estado.               CIDADES/A3

Suspeitos de 
racismo são 
alvo de ação
A Polícia Civil do Rio e o Ministé-
rio Público de  ̄agraram ontem 
a operação Bergon para prender 
integrantes de um grupo acusa-
do de disseminar discussões ra-
cistas e antissemitas em redes so-
ciais. Os agentes cumprem quatro 
mandados de prisão e 31 de busca 
e apreensão no Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande 
do Norte, Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul.  BRASIL/A7

Bolsonaro faz 
novos ataques à
vacina em vídeo
O presidente Jair Bolsonaro (PL) 
voltou a atacar ontem a e� cácia da 
vacina contra a Covid-19. O chefe 
do Executivo federal comparti-
lhou em suas redes um vídeo que 
sugere, erroneamente, que o imu-
nizante não é e� caz contra o novo 
coronavírus.  BRASIL/A7
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ALEXANDRE BUENO
Diretor Presidente Acho que todo mundo já sonhou algum dia que 

estava em outra dimensão, num lugar onde po-
dia subir uma montanha, andar sobre o oceano 
ou até voar. Nossas mentes estão sempre em 
busca de novas experiências, talvez devido à nos-

sa sede de entender o mundo que vemos e o que não vemos. 
Pois bem, a realidade virtual (RV) está aí para nos permitir 
expandir a nossa imaginação, e a coisa parece não ter limites. 

Segundo o noticiário norte-americano Bloomberg a 
Apple está prestes a lançar um óculos de RV super poderoso. 
Basicamente um óculos de RV bloqueia a nossa percepção 
para o mundo real e cria um universo paralelo, como naque-
les games em que jogamos online com outras pessoas onde 
compartilhamos o mesmo espaço e os mesmos recursos. 
Para quem gosta de games é uma boa notícia pois o aparelho 
promete revolucionar a experiência com o universo digital já 
a partir de 2022, mas a coisa não é pra qualquer um, os preços 
devem começar com US$ 2.000. 

Em 2023 a empresa deverá lançar também o ‘Apple Glas-
ses’, o óculos inteligente, se não o lançar como um produto 
só, é claro. Estão na mira da empresa também um óculos 
e um headset para realidade aumentada (RA). Para quem 
está acompanhando os movimentos das bigtechs rumo ao 
metaverso consegue captar a sinergia. O home office duran-
te a pandemia só foi possível porque a grande maioria das 
pessoas tem celular ou computador com fone, microfone 
e câmera de vídeo. Mas pouca gente tem um óculos desses 
que os gamers usam pra jogar, item imprescindível para o 
metaverso, então as empresas estão se movimentando para 
colocar no mercado as ferramentas que serão exigidas quan-

do o Facebook, a Microsoft, bem como outras poderosas do 
mundo digital puserem de fato no mercado o seu sistema de 
metaverso, o jogo da vida real. 

Assim dá pra entender porque os preços serão tão salga-
dos, é que no primeiro momento não serão para o grande 
público, o objetivo vai ser colocar esses gadgets nas mãos 
de programadores e empresas, para que possam criar novas 
funcionalidades para eles, e aí sim, atingir o consumidor 
final. São equipamentos chamados de vestíveis pois assim 
como roupas e adereços vão fazer parte da nossa rotina aco-
plados ao corpo. Muito além dos games, vamos poder fazer 
reuniões dentro de uma sala virtual, onde realmente vamos 
poder interagir com elementos virtuais como uma mesa 
digital, uma cadeira e até o próprio ambiente. Ao colocar 
esse óculos maravilhoso vamos ‘ver’ coisas tão maravilhosas 
quanto um colega de trabalho representado por um avatar 
de um tigre, ou assistir uma aula onde as pessoas estarão 
todas ‘assentadas’ sobre uma nuvem por onde o aviões 
realmente passam, e os passageiros dos avião saberão que 
estamos virtualmente ali, e como eles também estarão usan-
do esse equipamento eles também nos verão ali pela janela e 
poderão dar tchau. 

Não seja resistente, não hesite em aderir a essas novi-
dades, assim que couber no seu bolso. Pode parecer algo 
muito banal ver um coelho desaparecendo numa toca ao pé 
de uma árvore, mas do outro lado pode existir um mundo 
belo e muito interessante, e você poderá se beneficiar muito 
com ele.

Alice no país das 
tecnologias maravilhosas

Será? A saída do ex-governador de São Paulo Geral-
do Alckmin do PSDB já causou uma grande revoada 
tucana para outros ninhos. Por exemplo, o ex-prefei-
to de Praia Grande, Alberto Mourão, saiu do partido 
e deve pousar nos próximos dias no MDB. Em rela-
ção ao ex-governador, Alckmin tem mantido diálogo 
com vários partidos como PT, PSD e PSB. 

Esperanças continuam. Na edição de ontem, a 
Contraponto relacionou alguns parlamentares san-
tistas esperançosos em função do Natal e chegada 
de 2022. Mas esqueceu de outro parlamentar:  Lin-
coln Reis (PL), que acredita que a Administração se 
empenhará em revitalizar o Centro da Cidade incen-
tivando pessoas a morar na região, podendo assim 
despertar maior interesse turístico, além do comér-
cio e imobiliário. “Santos tem muitos imóveis aban-
donados que podem sim se tornar lar de pessoas 
que precisam de um lugar pra morar e levar vida 
para esses locais”, acredita. 

Zequinha preocupado. O vereador José Teixeira Fi-
lho, o Zequinha Teixeira (PP), tirou o exemplo do Rio 
de Janeiro, que está passando por uma epidemia de 
gripe, para cobrar o prefeito Rogério Santos (PSDB): 
a cidade de Santos possui vacina da gripe suficiente 
para atender uma epidemia? Está ocorrendo vacina 
da gripe hoje normalmente nas policlínicas de San-
tos? A prefeitura pretende realizar uma campanha 
para atrair a população a tomar a vacina da gripe?”. 

Márcia brava. A ex-prefeita Marcia Rosa, que de-
pois de comandar Cubatão voltou a lecionar, está 
muito brava. É que ao se manifestar sobre a queda 
do forro do teto de uma escola municipal Ulysses 
Guimarães, na Vila Natal, onde trabalha, teria sido 
rechaçada pela direção da unidade. Duas crianças 
teriam sido levemente atingidas pela queda do forro 
de PVC.

Duras. A diretora e chefe de Márcia Rosa teria as-
sinado uma nota com palavras duras ao dizer que 
a ex-prefeita teria cometido fake News nas redes 
sociais. “Essa nota foi prato cheio para uma página 
comandada por um apaixonado apoiador da Ad-
ministração que quer impor a versão que tudo vai 
bem! A administração Ademário que é boa em insta-
lar letreiros de ‘Amo Cubatão’, parece não conseguir 
esconder a realidade da população quanto a falta de 
manutenção nas escolas, ponto que deixa muito a 
desejar”, disparou Rosa nas redes.
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CONTRA
PONTO
Por Carlos Ratton e colaboradores

Que todos fiquem 
bem,principalmente o 
funcionário da Eco-
vias que está na uti.
Ana Cristina Pereira sobre: 
Dois policiais e um funcio-
nário da Ecovias são balea-
dos na Rodovia Anchieta

Como Dizem” VALE 
TUDO PELO PODER 
“Triste fim.
Wagner Feltrini sobre: 
Alckmin deixa PSDB e 
reforça rumores de ser vice 
de Lula

Manutenção zero 
espero q a senhora 
esteja bem é receba 
indenização justa.
Alexandre Carlos sobre: 
Ponto de ônibus desaba e 
atinge idosa em Santos

São Paulo perde um 
grande governador. 
Que triste fim para 
um político de direita.
César Henrique sobre: 
Alckmin deixa PSDB e 
reforça rumores de ser vice 
de Lula

Esses pontos de metal 
são um perigo no lito-
ral, a maresia corrói 
tudo, tinha q ser de 
concreto
Alexandre Turella sobre: 
Ponto de ônibus desaba e 
atinge idosa em Santos

Saudades do Playcen-
ter!
Edinalva Paranhos sobre: 
‘Não aprenderam nada’, diz 
mãe de adolescente morta 
no Hopi Hari em 2012
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Este espaço é destinado a você, 
leitor-internauta, para reclamar, 
comentar, sugerir, interagir... sobre 
seu bairro, sua cidade, nossas 
matérias, enfi m, ele foi desenvol-
vido com o objetivo de ser a voz da 
população. Só há um pedido: que 
atentem às palavras. As expres-
sões ofensivas - que não sugerem 
melhorias à população - não 
poderão ser publicadas devido à 
nossa função pública. Comente 
em nossa página no Facebook.

CHARGE

Silvio Sebastião Pinto, analista programador e escritor
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 A Por 11 votos a cinco, o 
prefeito Válter Suman 
(PSDB) foi inocentado pela 
Câmara de Vereadores de 
Guarujá. O resultado saiu 
por volta das 15h desta 
quinta-feira (16) e o pro-
cesso de impeachment foi 
arquivado pelo Legislativo.

Votaram pela cassação 
somente Antonio Fidalgo 
Salgado Neto, o Toninho 
Salgado, e Raphael Vitiello 
Silva – ambos do PSD; Car-
los Eduardo Vargas da Silva, 
o Vargas (PTB); Wagner dos 
Santos Venuto, o Waguinho 
(DEM) e Anderson Figueira 
Lopes, do Podemos. Os 11 

Câmara de
Guarujá vota
e não afasta
Suman

MARTELO BATIDO. Sessão começou na 
quarta-feira e só foi finalizada ontem

Válter Suman (PSDB) foi inocentado pela Câmara de Vereadores de Guarujá por 11 votos a 5
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quivamento do processo. 
Vale lembrar que o presi-
dente José Nilton Lima de 
Oliveira, o Doidão (PSB), só 
votaria em caso de empate.

O julgamento começou 
às 19 horas da última quar-
ta-feira e rompeu a madru-
gada de quinta. Ele é fru-
to da denúncia formulada 
pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), por in-
termédio do presidente da 
sigla, José Manoel Ferreira 
Gonçalves, contra o prefei-
to Valter Suman (PSDB).

Suman estava sendo 
acusado de eventuais irre-

gularidades relacionadas 
à Organização Pró-vida, à 
empresa AM da Silva Servi-
ços Administrativos Ltda, à 
ACENI - Instituto de Aten-
ção à Saúde e Educação. A 
extensão da sessão ocor-
reu porque o processo pos-
sui mais de 1.800 páginas 
que tiveram que ser lidas 
por questões regimentais 
e legais.

O relatório final da Co-
missão Processante, de 
13 de dezembro, assinado 
pelo vereador-relator Ed-
mar Lima dos Santos, o Ju-
ninho Eroso (Progressistas), 
já anunciava o possível ar-
quivamento do processo.

“Como os processos ju-
diciais (envolvendo o pre-
feito) ainda estão em fase 
de investigação, não pode-
mos falar de infração políti-
co-administrativa, pelo me-
nos neste momento, diante 
da ausência de elementos 
comprobatórios que estão 
sob apuração sigilosa do 
Ministério Público e Polí-
cia Federal. Opino pela im-
procedência, até que venha 
a apuração dos fatos e de-
mais processos”.

A QUESTÃO.
A questão envolvendo o 
prefeito continua agora so-
mente nas esferas judiciais. 
Ela foi levada a público após 
a Polícia Federal realizar a 
Operação Nácar para apu-
rar um suposto esquema de 
desvio de dinheiro na rede 

pública de saúde. O prefeito 
Válter Suman e o secretário 
de Educação, Marcelo Ni-
colau, chegaram a ser pre-
sos no dia 15 de setembro 
passado.

A investigação ocorre 
desde o início do ano e co-
meçou quando o Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo (MP-SP) indicou que 
haviam indícios de irregu-
laridades no contrato entre 
a Prefeitura de Guarujá e a 
Organização Social Pró-Vi-

da, que é responsável por 
administrar a UPA da Ro-
doviária e 15 Unidades de 
Saúde de Família (Usafa). 
Por envolver verbas fede-
rais, o caso foi encaminha-
do ao Ministério Público Fe-
deral (MPF) e para a Polícia 
Federal.

Em 20 de setembro, Vál-
ter Suman retornou ao car-
go, após a Justiça conceder a 
liberdade provisória. Súman 
foi preso no dia 15 e solto no 
dia 18 daquele mês. Ele é in-

Novo Quebra-Mar (Emis-
sário Submarino), 2ª etapa do 
restauro do Teatro Municipal, 
revitalização da Ponte Edgard 
Perdigão, implantação do Cine 
Escola, revitalização da Rua Re-
pública Portuguesa e da Esca-
daria Joana D’Arc, no Morro São 
Bento. Esse será o destino de R$ 
39,7 milhões em investimentos 
provenientes do Governo do 
Estado, oficializado nesta quin-
ta-feira (16), em reunião no Pa-
lácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo.

As verbas estaduais serão 
disponibilizadas por meio do 
Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento dos Municípios 
Turísticos (Dadetur) no próxi-
mo ano. “A partir de 2022, os 
recursos já estarão disponíveis 
para iniciarmos essa série de 
obras por toda Cidade”, disse o 
secretário municipal de Plane-
jamento e Inovação, Fábio Fer-
raz, que esteve presente no en-
contro.

Orçado em R$ 18,4 milhões, 

Cidade garante R$ 39,7 milhões para investimentos

Verbas estaduais serão disponibilizadas por meio do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur)
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o projeto do Novo Quebra-Mar, 
no Emissário Submarino (José 
Menino), transformará um im-
portante local de lazer e espor-
tes em referência para eventos 
olímpicos, incluindo modali-
dades que estiveram nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio como o 
surfe e o skate, além de basque-
te 3x3, escalada e BMX. Além 
disso, o espaço também ganha-
rá novas atrações para entrete-
nimento, gastronomia e con-
templação.

Já a 2ª etapa do restauro do 
Teatro Municipal Braz Cubas - 
Centro de Cultura Patrícia Gal-
vão (Vila Mathias) contará com 
investimento de R$ 6,4 milhões. 
A obra tem como objetivo inter-
romper a deterioração da estru-
tura externa em concreto, tais 
como fachada, marquise e de-
mais trechos do edifício. A obra 
visa contribuir para a melhoria 
das condições de instalações do 
Teatro como um todo, garantin-
do o nível das atividades artísti-
cas desenvolvidas no complexo.

Também na ordem de R$ 
6,4 milhões, a reforma da Pon-
te Edgar Perdigão (Ponta da 
Praia) consistirá na revitaliza-
ção do conjunto arquitetônico 
e estrutural do local, utilizado 
como embarque e desembar-
que de passeios de barco e escu-
na, além de contar com restau-
rante no pavimento superior. 
A obra abrange áreas internas, 
recuperação estrutural dos atra-
cadouros, revisão de toda ilumi-
nação, além das adequações às 
normas e leis vigentes de aces-
sibilidade e de proteção e com-
bate a incêndio.

Como parte do processo de 
restauração do Mercado Muni-
cipal (Vila Nova), a implantação 
do Cine Escola terá aporte esta-
dual de R$ 3,2 milhões. O proje-
to prevê a implantação de um 
equipamento com 947m², com 
dois pavimentos, distribuídos 
entre sala de cinema, cafeteria, 
midiateca, sala de aula, estúdio 
de áudio, ilha de edição e espaço 
para reuniões. (DL).

Guarany terá
Monólogo 
musical

 A O Teatro Guarany abre as 
cortinas neste fim de sema-
na para o espetáculo ‘O Tea-
trinho da Praça’. Com sessões 
gratuitas no sábado (18) e do-
mingo (19), às 20h, o monó-
logo musical é encenado por 
Renata Zhaneta, diretora da 
EAC Wilson Geraldo, e dirigi-
do por Neyde Veneziano. 

A peça traz a história de 
Valeska Gert, uma antiga atriz 
do Teatro Variedades, que fi-
cava na Praça dos Andradas, 
em Santos. Vagando pela ci-
dade ela entra, por engano, 
no Teatro Guarany e começa 
a fazer números de cabaré. 

Para maiores de 12 anos é 
obrigatória a apresentação do 
comprovante de vacinação 
com as duas doses, conforme 
Portaria Municipal 18/2021 de 
25/10/2021. O uso de máscara 
também é obrigatório durante 
todo o espetáculo. (DL)

 A A partir de janeiro, Santos 
terá um ambulatório especiali-
zado no tratamento da esclero-
se múltipla, que funcionará no 
Ambesp Nelson Teixeira. Serão 
atendidos pacientes avaliados 
e encaminhados pelas policlí-
nicas, cujas equipes serão pre-
paradas para a identificação 
dos sinais e sintomas e enca-
minhamento ao neurologista, 
médico responsável por solici-
tar exames e tratamento.

Se necessário, o paciente 
também será atendido por ou-
tros especialistas e será acom-

Esclerose: Santos 
terá ambulatório 
para tratamento

O lançamento do ambulatório fará parte das comemorações oficiais do 476º aniversário de Santos
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panhado pelo Centro Especiali-
zado em Reabilitação, unidade 
voltada à recuperação motora. 
O lançamento do ambulatório 
fará parte das comemorações 
do 476º aniversário de Santos.

A esclerose múltipla é uma 
doença autoimune que aco-
mete cerca de 400 santistas, 
de acordo com estimativa da 
Associação do Litoral Santis-
ta de Amigos e Portadores de 
Esclerose Múltipla (Alsapem), 
parceira da Prefeitura na ini-
ciativa. Porém acredita-se que 
este número seja maior, uma 

O secretário de Saúde de Santos recebeu 
representantes da Alsapem na quarta

vez que pode haver pessoas 
sem o diagnóstico.

O objetivo da linha de cui-
dado que está sendo criada 
pela Secretaria de Saúde é per-
mitir o diagnóstico precoce da 
doença e garantir mais quali-
dade de vida aos pacientes, já 
que a esclerose múltipla não 
tem cura. Para controlá-la e 
evitar surtos, como são cha-
madas as crises com sintomas 
novos ou antigos, é necessário 
tomar medicamentos contí-
nuos e fazer exames.

“Há pessoas que, além de 
conviver com a esclerose múl-
tipla, apresentam sequelas da 
doença e isso por vezes ocorre 
pelo diagnóstico tardio. Não 
queremos que essa situação 
ocorra com outras pessoas. 
Por isso, vamos capacitar as 
equipes e oferecer este atendi-
mento diferenciado pelo SUS, 
com foco no diagnóstico pre-
coce. Este ambulatório é uma 
grande conquista da nossa Ci-
dade”, destaca a vice-prefeita, 
Renata Bravo.

O secretário de Saúde, 
Adriano Catapreta, recebeu re-
presentantes da Alsapem na 
quarta para afinar os detalhes 
do funcionamento do serviço.

“Acreditamos em uma 
gestão participativa, por isso, 
para a criação deste serviço, 
ouvimos pessoas que convi-
vem com a esclerose múlti-

pla, que conhecem os desafios 
impostos pela doença e que 
entendem a necessidade des-
te serviço e colaboraram com 
sugestões”. (DL)

vestigado por ser suspeito de 
comandar uma organização 
criminosa que teria desviado 
mais de R$ 109 milhões da 
área da Saúde.

Suman disse que o di-
nheiro encontrado na casa 
dele pela Polícia Federal te-
riam sido lucros de uma 
propriedade rural do Inte-
rior de São Paulo que es-
taria, ainda segundo o 
prefeito, declarada ade-
quadamente no Imposto 
de Renda. (Carlos Ratton)
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ALEXANDRE BUENO
Diretor Presidente Acho que todo mundo já sonhou algum dia que 

estava em outra dimensão, num lugar onde po-
dia subir uma montanha, andar sobre o oceano 
ou até voar. Nossas mentes estão sempre em 
busca de novas experiências, talvez devido à nos-

sa sede de entender o mundo que vemos e o que não vemos. 
Pois bem, a realidade virtual (RV) está aí para nos permitir 
expandir a nossa imaginação, e a coisa parece não ter limites. 

Segundo o noticiário norte-americano Bloomberg a 
Apple está prestes a lançar um óculos de RV super poderoso. 
Basicamente um óculos de RV bloqueia a nossa percepção 
para o mundo real e cria um universo paralelo, como naque-
les games em que jogamos online com outras pessoas onde 
compartilhamos o mesmo espaço e os mesmos recursos. 
Para quem gosta de games é uma boa notícia pois o aparelho 
promete revolucionar a experiência com o universo digital já 
a partir de 2022, mas a coisa não é pra qualquer um, os preços 
devem começar com US$ 2.000. 

Em 2023 a empresa deverá lançar também o ‘Apple Glas-
ses’, o óculos inteligente, se não o lançar como um produto 
só, é claro. Estão na mira da empresa também um óculos 
e um headset para realidade aumentada (RA). Para quem 
está acompanhando os movimentos das bigtechs rumo ao 
metaverso consegue captar a sinergia. O home office duran-
te a pandemia só foi possível porque a grande maioria das 
pessoas tem celular ou computador com fone, microfone 
e câmera de vídeo. Mas pouca gente tem um óculos desses 
que os gamers usam pra jogar, item imprescindível para o 
metaverso, então as empresas estão se movimentando para 
colocar no mercado as ferramentas que serão exigidas quan-

do o Facebook, a Microsoft, bem como outras poderosas do 
mundo digital puserem de fato no mercado o seu sistema de 
metaverso, o jogo da vida real. 

Assim dá pra entender porque os preços serão tão salga-
dos, é que no primeiro momento não serão para o grande 
público, o objetivo vai ser colocar esses gadgets nas mãos 
de programadores e empresas, para que possam criar novas 
funcionalidades para eles, e aí sim, atingir o consumidor 
final. São equipamentos chamados de vestíveis pois assim 
como roupas e adereços vão fazer parte da nossa rotina aco-
plados ao corpo. Muito além dos games, vamos poder fazer 
reuniões dentro de uma sala virtual, onde realmente vamos 
poder interagir com elementos virtuais como uma mesa 
digital, uma cadeira e até o próprio ambiente. Ao colocar 
esse óculos maravilhoso vamos ‘ver’ coisas tão maravilhosas 
quanto um colega de trabalho representado por um avatar 
de um tigre, ou assistir uma aula onde as pessoas estarão 
todas ‘assentadas’ sobre uma nuvem por onde o aviões 
realmente passam, e os passageiros dos avião saberão que 
estamos virtualmente ali, e como eles também estarão usan-
do esse equipamento eles também nos verão ali pela janela e 
poderão dar tchau. 

Não seja resistente, não hesite em aderir a essas novi-
dades, assim que couber no seu bolso. Pode parecer algo 
muito banal ver um coelho desaparecendo numa toca ao pé 
de uma árvore, mas do outro lado pode existir um mundo 
belo e muito interessante, e você poderá se beneficiar muito 
com ele.

Alice no país das 
tecnologias maravilhosas

Será? A saída do ex-governador de São Paulo Geral-
do Alckmin do PSDB já causou uma grande revoada 
tucana para outros ninhos. Por exemplo, o ex-prefei-
to de Praia Grande, Alberto Mourão, saiu do partido 
e deve pousar nos próximos dias no MDB. Em rela-
ção ao ex-governador, Alckmin tem mantido diálogo 
com vários partidos como PT, PSD e PSB. 

Esperanças continuam. Na edição de ontem, a 
Contraponto relacionou alguns parlamentares san-
tistas esperançosos em função do Natal e chegada 
de 2022. Mas esqueceu de outro parlamentar:  Lin-
coln Reis (PL), que acredita que a Administração se 
empenhará em revitalizar o Centro da Cidade incen-
tivando pessoas a morar na região, podendo assim 
despertar maior interesse turístico, além do comér-
cio e imobiliário. “Santos tem muitos imóveis aban-
donados que podem sim se tornar lar de pessoas 
que precisam de um lugar pra morar e levar vida 
para esses locais”, acredita. 

Zequinha preocupado. O vereador José Teixeira Fi-
lho, o Zequinha Teixeira (PP), tirou o exemplo do Rio 
de Janeiro, que está passando por uma epidemia de 
gripe, para cobrar o prefeito Rogério Santos (PSDB): 
a cidade de Santos possui vacina da gripe suficiente 
para atender uma epidemia? Está ocorrendo vacina 
da gripe hoje normalmente nas policlínicas de San-
tos? A prefeitura pretende realizar uma campanha 
para atrair a população a tomar a vacina da gripe?”. 

Márcia brava. A ex-prefeita Marcia Rosa, que de-
pois de comandar Cubatão voltou a lecionar, está 
muito brava. É que ao se manifestar sobre a queda 
do forro do teto de uma escola municipal Ulysses 
Guimarães, na Vila Natal, onde trabalha, teria sido 
rechaçada pela direção da unidade. Duas crianças 
teriam sido levemente atingidas pela queda do forro 
de PVC.

Duras. A diretora e chefe de Márcia Rosa teria as-
sinado uma nota com palavras duras ao dizer que 
a ex-prefeita teria cometido fake News nas redes 
sociais. “Essa nota foi prato cheio para uma página 
comandada por um apaixonado apoiador da Ad-
ministração que quer impor a versão que tudo vai 
bem! A administração Ademário que é boa em insta-
lar letreiros de ‘Amo Cubatão’, parece não conseguir 
esconder a realidade da população quanto a falta de 
manutenção nas escolas, ponto que deixa muito a 
desejar”, disparou Rosa nas redes.
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Que todos fiquem 
bem,principalmente o 
funcionário da Eco-
vias que está na uti.
Ana Cristina Pereira sobre: 
Dois policiais e um funcio-
nário da Ecovias são balea-
dos na Rodovia Anchieta

Como Dizem” VALE 
TUDO PELO PODER 
“Triste fim.
Wagner Feltrini sobre: 
Alckmin deixa PSDB e 
reforça rumores de ser vice 
de Lula

Manutenção zero 
espero q a senhora 
esteja bem é receba 
indenização justa.
Alexandre Carlos sobre: 
Ponto de ônibus desaba e 
atinge idosa em Santos

São Paulo perde um 
grande governador. 
Que triste fim para 
um político de direita.
César Henrique sobre: 
Alckmin deixa PSDB e 
reforça rumores de ser vice 
de Lula

Esses pontos de metal 
são um perigo no lito-
ral, a maresia corrói 
tudo, tinha q ser de 
concreto
Alexandre Turella sobre: 
Ponto de ônibus desaba e 
atinge idosa em Santos

Saudades do Playcen-
ter!
Edinalva Paranhos sobre: 
‘Não aprenderam nada’, diz 
mãe de adolescente morta 
no Hopi Hari em 2012
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CHARGE

Silvio Sebastião Pinto, analista programador e escritor
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 A Por 11 votos a cinco, o 
prefeito Válter Suman 
(PSDB) foi inocentado pela 
Câmara de Vereadores de 
Guarujá. O resultado saiu 
por volta das 15h desta 
quinta-feira (16) e o pro-
cesso de impeachment foi 
arquivado pelo Legislativo.

Votaram pela cassação 
somente Antonio Fidalgo 
Salgado Neto, o Toninho 
Salgado, e Raphael Vitiello 
Silva – ambos do PSD; Car-
los Eduardo Vargas da Silva, 
o Vargas (PTB); Wagner dos 
Santos Venuto, o Waguinho 
(DEM) e Anderson Figueira 
Lopes, do Podemos. Os 11 

Câmara de
Guarujá vota
e não afasta
Suman

MARTELO BATIDO. Sessão começou na 
quarta-feira e só foi finalizada ontem

Válter Suman (PSDB) foi inocentado pela Câmara de Vereadores de Guarujá por 11 votos a 5
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quivamento do processo. 
Vale lembrar que o presi-
dente José Nilton Lima de 
Oliveira, o Doidão (PSB), só 
votaria em caso de empate.

O julgamento começou 
às 19 horas da última quar-
ta-feira e rompeu a madru-
gada de quinta. Ele é fru-
to da denúncia formulada 
pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), por in-
termédio do presidente da 
sigla, José Manoel Ferreira 
Gonçalves, contra o prefei-
to Valter Suman (PSDB).

Suman estava sendo 
acusado de eventuais irre-

gularidades relacionadas 
à Organização Pró-vida, à 
empresa AM da Silva Servi-
ços Administrativos Ltda, à 
ACENI - Instituto de Aten-
ção à Saúde e Educação. A 
extensão da sessão ocor-
reu porque o processo pos-
sui mais de 1.800 páginas 
que tiveram que ser lidas 
por questões regimentais 
e legais.

O relatório final da Co-
missão Processante, de 
13 de dezembro, assinado 
pelo vereador-relator Ed-
mar Lima dos Santos, o Ju-
ninho Eroso (Progressistas), 
já anunciava o possível ar-
quivamento do processo.

“Como os processos ju-
diciais (envolvendo o pre-
feito) ainda estão em fase 
de investigação, não pode-
mos falar de infração políti-
co-administrativa, pelo me-
nos neste momento, diante 
da ausência de elementos 
comprobatórios que estão 
sob apuração sigilosa do 
Ministério Público e Polí-
cia Federal. Opino pela im-
procedência, até que venha 
a apuração dos fatos e de-
mais processos”.

A QUESTÃO.
A questão envolvendo o 
prefeito continua agora so-
mente nas esferas judiciais. 
Ela foi levada a público após 
a Polícia Federal realizar a 
Operação Nácar para apu-
rar um suposto esquema de 
desvio de dinheiro na rede 

pública de saúde. O prefeito 
Válter Suman e o secretário 
de Educação, Marcelo Ni-
colau, chegaram a ser pre-
sos no dia 15 de setembro 
passado.

A investigação ocorre 
desde o início do ano e co-
meçou quando o Ministério 
Público do Estado de São 
Paulo (MP-SP) indicou que 
haviam indícios de irregu-
laridades no contrato entre 
a Prefeitura de Guarujá e a 
Organização Social Pró-Vi-

da, que é responsável por 
administrar a UPA da Ro-
doviária e 15 Unidades de 
Saúde de Família (Usafa). 
Por envolver verbas fede-
rais, o caso foi encaminha-
do ao Ministério Público Fe-
deral (MPF) e para a Polícia 
Federal.

Em 20 de setembro, Vál-
ter Suman retornou ao car-
go, após a Justiça conceder a 
liberdade provisória. Súman 
foi preso no dia 15 e solto no 
dia 18 daquele mês. Ele é in-

Novo Quebra-Mar (Emis-
sário Submarino), 2ª etapa do 
restauro do Teatro Municipal, 
revitalização da Ponte Edgard 
Perdigão, implantação do Cine 
Escola, revitalização da Rua Re-
pública Portuguesa e da Esca-
daria Joana D’Arc, no Morro São 
Bento. Esse será o destino de R$ 
39,7 milhões em investimentos 
provenientes do Governo do 
Estado, oficializado nesta quin-
ta-feira (16), em reunião no Pa-
lácio dos Bandeirantes, em São 
Paulo.

As verbas estaduais serão 
disponibilizadas por meio do 
Departamento de Apoio ao De-
senvolvimento dos Municípios 
Turísticos (Dadetur) no próxi-
mo ano. “A partir de 2022, os 
recursos já estarão disponíveis 
para iniciarmos essa série de 
obras por toda Cidade”, disse o 
secretário municipal de Plane-
jamento e Inovação, Fábio Fer-
raz, que esteve presente no en-
contro.

Orçado em R$ 18,4 milhões, 

Cidade garante R$ 39,7 milhões para investimentos

Verbas estaduais serão disponibilizadas por meio do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur)

NAIR BUENO/DIÁRIO DO LITORAL

o projeto do Novo Quebra-Mar, 
no Emissário Submarino (José 
Menino), transformará um im-
portante local de lazer e espor-
tes em referência para eventos 
olímpicos, incluindo modali-
dades que estiveram nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio como o 
surfe e o skate, além de basque-
te 3x3, escalada e BMX. Além 
disso, o espaço também ganha-
rá novas atrações para entrete-
nimento, gastronomia e con-
templação.

Já a 2ª etapa do restauro do 
Teatro Municipal Braz Cubas - 
Centro de Cultura Patrícia Gal-
vão (Vila Mathias) contará com 
investimento de R$ 6,4 milhões. 
A obra tem como objetivo inter-
romper a deterioração da estru-
tura externa em concreto, tais 
como fachada, marquise e de-
mais trechos do edifício. A obra 
visa contribuir para a melhoria 
das condições de instalações do 
Teatro como um todo, garantin-
do o nível das atividades artísti-
cas desenvolvidas no complexo.

Também na ordem de R$ 
6,4 milhões, a reforma da Pon-
te Edgar Perdigão (Ponta da 
Praia) consistirá na revitaliza-
ção do conjunto arquitetônico 
e estrutural do local, utilizado 
como embarque e desembar-
que de passeios de barco e escu-
na, além de contar com restau-
rante no pavimento superior. 
A obra abrange áreas internas, 
recuperação estrutural dos atra-
cadouros, revisão de toda ilumi-
nação, além das adequações às 
normas e leis vigentes de aces-
sibilidade e de proteção e com-
bate a incêndio.

Como parte do processo de 
restauração do Mercado Muni-
cipal (Vila Nova), a implantação 
do Cine Escola terá aporte esta-
dual de R$ 3,2 milhões. O proje-
to prevê a implantação de um 
equipamento com 947m², com 
dois pavimentos, distribuídos 
entre sala de cinema, cafeteria, 
midiateca, sala de aula, estúdio 
de áudio, ilha de edição e espaço 
para reuniões. (DL).

Guarany terá
Monólogo 
musical

 A O Teatro Guarany abre as 
cortinas neste fim de sema-
na para o espetáculo ‘O Tea-
trinho da Praça’. Com sessões 
gratuitas no sábado (18) e do-
mingo (19), às 20h, o monó-
logo musical é encenado por 
Renata Zhaneta, diretora da 
EAC Wilson Geraldo, e dirigi-
do por Neyde Veneziano. 

A peça traz a história de 
Valeska Gert, uma antiga atriz 
do Teatro Variedades, que fi-
cava na Praça dos Andradas, 
em Santos. Vagando pela ci-
dade ela entra, por engano, 
no Teatro Guarany e começa 
a fazer números de cabaré. 

Para maiores de 12 anos é 
obrigatória a apresentação do 
comprovante de vacinação 
com as duas doses, conforme 
Portaria Municipal 18/2021 de 
25/10/2021. O uso de máscara 
também é obrigatório durante 
todo o espetáculo. (DL)

 A A partir de janeiro, Santos 
terá um ambulatório especiali-
zado no tratamento da esclero-
se múltipla, que funcionará no 
Ambesp Nelson Teixeira. Serão 
atendidos pacientes avaliados 
e encaminhados pelas policlí-
nicas, cujas equipes serão pre-
paradas para a identificação 
dos sinais e sintomas e enca-
minhamento ao neurologista, 
médico responsável por solici-
tar exames e tratamento.

Se necessário, o paciente 
também será atendido por ou-
tros especialistas e será acom-

Esclerose: Santos 
terá ambulatório 
para tratamento

O lançamento do ambulatório fará parte das comemorações oficiais do 476º aniversário de Santos
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panhado pelo Centro Especiali-
zado em Reabilitação, unidade 
voltada à recuperação motora. 
O lançamento do ambulatório 
fará parte das comemorações 
do 476º aniversário de Santos.

A esclerose múltipla é uma 
doença autoimune que aco-
mete cerca de 400 santistas, 
de acordo com estimativa da 
Associação do Litoral Santis-
ta de Amigos e Portadores de 
Esclerose Múltipla (Alsapem), 
parceira da Prefeitura na ini-
ciativa. Porém acredita-se que 
este número seja maior, uma 

O secretário de Saúde de Santos recebeu 
representantes da Alsapem na quarta

vez que pode haver pessoas 
sem o diagnóstico.

O objetivo da linha de cui-
dado que está sendo criada 
pela Secretaria de Saúde é per-
mitir o diagnóstico precoce da 
doença e garantir mais quali-
dade de vida aos pacientes, já 
que a esclerose múltipla não 
tem cura. Para controlá-la e 
evitar surtos, como são cha-
madas as crises com sintomas 
novos ou antigos, é necessário 
tomar medicamentos contí-
nuos e fazer exames.

“Há pessoas que, além de 
conviver com a esclerose múl-
tipla, apresentam sequelas da 
doença e isso por vezes ocorre 
pelo diagnóstico tardio. Não 
queremos que essa situação 
ocorra com outras pessoas. 
Por isso, vamos capacitar as 
equipes e oferecer este atendi-
mento diferenciado pelo SUS, 
com foco no diagnóstico pre-
coce. Este ambulatório é uma 
grande conquista da nossa Ci-
dade”, destaca a vice-prefeita, 
Renata Bravo.

O secretário de Saúde, 
Adriano Catapreta, recebeu re-
presentantes da Alsapem na 
quarta para afinar os detalhes 
do funcionamento do serviço.

“Acreditamos em uma 
gestão participativa, por isso, 
para a criação deste serviço, 
ouvimos pessoas que convi-
vem com a esclerose múlti-

pla, que conhecem os desafios 
impostos pela doença e que 
entendem a necessidade des-
te serviço e colaboraram com 
sugestões”. (DL)

vestigado por ser suspeito de 
comandar uma organização 
criminosa que teria desviado 
mais de R$ 109 milhões da 
área da Saúde.

Suman disse que o di-
nheiro encontrado na casa 
dele pela Polícia Federal te-
riam sido lucros de uma 
propriedade rural do Inte-
rior de São Paulo que es-
taria, ainda segundo o 
prefeito, declarada ade-
quadamente no Imposto 
de Renda. (Carlos Ratton)
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 A A CPI das Cavas Subaquáti-
cas realizada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo recebeu nesta quinta-
-feira (16) a diretora-presiden-
te da Cetesb, Patrícia Faga Igle-
cias, para falar sobre a atuação 
da companhia no processo de 
licenciamento da obra, locali-
zada no canal da Piaçaguera, 
no fundo do porto de Santos.

O ambientalista Jeffer Cas-
telo Branco também partici-
pou da reunião para dar con-
tinuidade a oitiva iniciada na 
quarta com os parlamentares.

A diretora-presidente da 
Cetesb iniciou sua participa-
ção explicando a atuação da 
empresa. “Nós trabalhamos 
com o equilíbrio entre o im-
pacto da atividade e o que se 
configura como dano ao meio 
ambiente. Qualquer licencia-
mento deve impedir a ocor-
rência do dano, entretanto, 
impactos estarão sempre pre-
sentes e devem ser monitora-
dos”, disse.

Ela afirmou ainda que o 
contexto histórico propiciou 
a escolha da cava contida, pois 
era uma tecnologia acessível. 
“No licenciamento se leva em 
conta a melhor tecnologia dis-
ponível. Naquele momento 

Quinta foi marcada por nova reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito das Cavas Subaquáticas

REPRODUÇÃO

Cavas: CPI recebe diretora da Cetesb
QUESTIONAMENTOS. Patrícia Faga Iglecias afirma que preocupação atual da instituição é com o monitoramento da obra

histórico e levando em consi-
deração as possibilidades, não 
haveria uma tecnologia para o 
tratamento da lama. Então o 
confinamento foi considera-
do como alternativa”. “A Bai-
xada Santista não tem áreas 
que pudessem receber esse 
volume”, disse.

Patrícia, que está à frente 
dos trabalhos da Cetesb desde 
2019, argumentou que a atual 
gestão atua de forma a fiscali-
zar as cavas. “Foi um licencia-
mento ocorrido no período 
anterior a minha gestão, mas 
a nossa preocupação na ges-
tão atual é muito grande em 
relação àquilo que deve ser 
feito agora: o monitoramen-
to”, disse.

Durante o encontro, o am-
bientalista e coautor do EIA-
-Rima (Estudo de Impacto 
Ambiental - Relatório Técni-
co Integrado) da obra, Jeffer 
Castelo Branco, respondeu 
perguntas dos parlamentares.

O presidente da comissão, 
deputado Barros Munhoz 
(PSB), realizou uma série de 
questionamentos ao convi-
dado sobre a composição da 
equipe de trabalho da Asso-
ciação de Combate ao Poluen-
tes (ACPO), instituição na qual 

questões indicando os atuais 
integrantes da associação e 
explicou que houve uma ação 
na qual a Rhodia fez um ter-
mo se comprometendo a ga-
rantir o trabalho e o tratamen-
to dos empregados.

Ao final da reunião, o pre-
sidente da comissão convo-
cou novamente o consultor 
portuário Antônio Bernardo 
Neto. Pela segunda vez, Ber-
nardo não compareceu à reu-
nião da CPI. Sua participação 
está prevista para o dia 2 de 
fevereiro de 2022.

Outros requerimentos fo-
ram instituídos pelo parla-
mentar. Ele solicitou infor-
mações sobre a relação de 
associados e as respectivas 
datas de ingresso na ACPO, 
pediu envio de comprovan-
tes de contratos de prestação 
de serviços advocatícios fir-
mados pelos advogados cola-
boradores, processos judiciais 
e de interesses da entidade, 
além de acesso à movimen-
tação financeira mensal dos 
últimos três anos, relação de 
colaboradores financeiros, in-
formações sobre conta bancá-
ria para recebimento de con-
tribuições financeiras e outras 
reivindicações. (DL)

Castelo é diretor. O deputado 
inquiriu ainda sobre a atual 
situação dele na Rhodia, em-
presa envolvida em escânda-

los de contaminação de in-
dustriais tóxicos, como o pó 
da China, na qual Castelo é 
funcionário, mas se encontra 

afastado desde de 1993 por 
ter sido contaminado com as 
substâncias.

O convidado esclareceu as 

 A Com o objetivo de discu-
tir estratégias de segurança, 
postos de coleta e os proces-
sos seletivos para o trabalho 
do Censo Demográfico de 
2022, a Prefeitura de Praia 
Grande sediou a primeira 
reunião de planejamento e 
acompanhamento do Cen-
so nesta quinta-feira (16). O 
Censo demográfico consti-
tui a principal fonte de refe-
rência para o conhecimen-
to das condições de vida da 
população em todos os mu-
nicípios do País e o último 
levantamento, realizado em 
2010, apontou uma popula-
ção de Praia Grande em tor-
no de 262 mil habitantes.

Com base nos dados do 
Censo 2010, o IBGE estima 
que em 2021 a população 
do Município esteja em tor-
no de 336 mil moradores. 
No entanto, a realização de 

PG inicia preparativos para o 
Censo demográfico de 2022

Segundo a secretária de Planejamento (Seplan), Eliana Cristina 
Jerônimo Ferreira, PG está de portas abertas e vai colaborar

DIVULGAÇÃO

representantes da Guarda 
Municipal, Polícia Militar e 
Poder Judiciário. A pauta do 
encontro foi a base territo-
rial da Cidade, os possíveis 
postos de coleta, locais de 
treinamento, apresentação 
da equipe, informações so-
bre a coleta e curiosidades 
gerais do IBGE.

O levantamento do Cen-
so 2022 será realizado entre 
junho e agosto de 2022 e to-
das as pesquisas terão como 
período de referência os dias 
entre 31 de maio a 1º de ju-
nho. O trabalho da Cidade 
contará com 316 Recensea-
dores, 4 Agentes Censitários 
Municipais (ACM), 31 Agen-
tes Censitários Supervisores 
(ACS) e 3 Agentes Censitários 
do Administrativo e de Infor-
mática (ACAI).

Praia Grande contará com 
quatro postos de coleta do 
IBGE, que serão posiciona-
dos em locais estratégicos. A 
Prefeitura, através da Seplan, 
fornece suporte ao IBGE, na 
busca de locais com acesso à 
internet banda larga e condi-
ções de segurança. (DL)

um novo Censo é primordial 
para um levantamento mais 
detalhado do crescimento 
exato do Município.

A reunião de organiza-
ção contou com a presença 

de técnicos do IBGE e das 
Secretarias Municipais de 
Planejamento, Gabinete, 
Governo, Habitação, Segu-
rança Pública, da Subsecre-
taria de Cidadania, além de 

 A Criminosos balearam 
dois policiais rodoviários, 
de 43 e 49 anos, e um agen-
te da concessionária Eco-
vias, de 44 anos, na noite 
desta quarta-feira (15), na 
Rodovia Anchieta, em San-
tos. O funcionário da con-
cessionária está em estado 
grave, já os policiais estão 
estáveis.

O crime ocorreu próxi-
mo ao km 64, na pista sen-
tido São Paulo, por volta de 
23h15. De acordo com infor-
mações das autoridades, a 
Polícia Rodoviária foi acio-
nada devido a um guincho 
danificado no acostamento, 
sendo assim, uma equipe 
da Polícia e da Ecovias fo-
ram prestar apoio.

Os agentes trabalhavam 
no local, quando um carro 
branco com quatro ocupan-
tes passou pela rodovia. Um 
dos passageiros efetuou 

disparos com arma de fogo 
na direção do grupo.

Os tiros acertaram o 
operador de tráfego e os 
dois policiais rodoviários. 
Os criminosos fugiram. Um 
dos agentes feridos conse-
guiu levar as outras duas 
vítimas ao pronto-socorro 
de Cubatão. 

Segundo a Polícia Rodo-
viária, o estado de saúde 
dos policiais é estável. Já 
o funcionário da conces-
sionária foi encaminhado 
a Santa Casa de Santos e se 
encontra na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI).

O caso foi registrado como 
homicídio qualificado na 
Central da Polícia Judiciária 
de Santos. A Polícia segue in-
vestigando o caso para en-
contrar indícios que possam 
levar à identificação dos sus-
peitos, mas até o momento 
ninguém foi preso. (DL)

Criminosos alvejam
policiais na Anchieta

 A As 150 doses que restaram 
da campanha de vacinação 
contra a gripe em Santos e fo-
ram remanejadas para três po-
liclínicas se esgotaram nesta 
quinta (16). O Município soli-
citou mais 5 mil doses ao Go-
verno do Estado de São Paulo, 
mas não há previsão de envio.

A Secretaria de Saúde de 
Santos orienta que a popula-
ção mantenha os cuidados 
para evitar doenças respirató-
rias: uso de máscaras, evitar 
aglomerações e higienização 
das mãos.

SINTOMAS.
Indisposição que impede de 

Santos já não tem mais doses
de vacinas contra a gripe
De acordo com os médicos, o acometimento pela gripe costuma 
durar de sete a dez dias; Uso de máscara é importante para prevenir

Em São Paulo, por exemplo, 
a prefeitura decidiu aplicar 
testes de Covid em todos os 
pacientes que procurarem a 
rede de saúde pública com 
sintomas gripais.

A certeza só pode ser 
dada pelo teste, mas, de 
acordo com os sintomas e 
com a forma com que se 
apresentam ao longo do 
tempo, dizem médicos ou-
vidos pela reportagem, é 
possível ter pistas de qual 
vírus infectou o paciente.

“Os sintomas de uma 
gripe são bastante exube-
rantes”, afirma o infecto-
logista Jamal Suleiman, do 
Instituto Emílio Ribas. “Está 
na cara quando uma pessoa 
está gripada”, diz o médico.

No caso da gripe, o in-
fectado costuma ficar mui-
to mal no início da doença, 
em até 48 horas, com muita 
febre, diz Suleiman. Quan-
do o caso é de Covid, essa 
situação é menos comum 
no começo. (DL)

sair da cama, dor no corpo, 
febre alta e persistente, cori-
za, lacrimejamento e falta de 

ar são sinais de que pode ser 
preciso procurar ajuda médi-
ca logo. Esses são os princi-
pais sintomas da gripe, que 
voltou a ganhar força em São 
Paulo nos últimos dias.

O vírus influenza A H3N2, 
o mesmo associado à recente 
epidemia de gripe no Rio de 
Janeiro, está circulando na ca-
pital paulista e já provoca au-
mento de atendimentos em 
prontos-socorros e interna-
ções em hospitais públicos e 
privados.

É comum que se confun-
dam os sintomas da gripe 
com os da infecção causa-
da pelo novo coronavírus. 

A indisposição 
de uma pessoa 
gripada é grande 
já no princípio, 
reforça a médica 
Lorena de Castro, 
coordenadora do 
Departamento de 
Imunização da 
Asbai

 A São Vicente poderá ter a 
Casa do Barão, localizada no 
Centro, tombada pelo Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). O 
imóvel foi construído em 1890 
e hoje abriga e preserva a his-
tória da primeira Vila do Brasil 
através do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Vicente.

A deputada federal Rosana 
Valle (PSB), intermediou reu-
nião entre o IPHAN e o IHGSV 
para tornar possível esse tom-
bamento e pleitear recursos 
para o restauro da Casa do 
Barão. O imóvel, pertence à 
União desde 1959 e já teve re-
conhecida sua preservação nas 
esferas municipal e estadual.

O local foi tombado pelo 
Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Artístico, Ar-
quitetônico, Cultural e Turísti-

Casa do Barão, em SV, 
pode ser tombada

co de São Vicente e Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico (Condephaat). (DL)

O local possui rico acervo em 
biblioteca de 57 mil volumes 
e abriga obras do historiador, 
Frei Gaspar da Madre de Deus
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 A Os motoristas do estado 
de São Paulo poderão par-
celar o IPVA (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores) de 2022 em 
até cinco vezes, conforme 
projeto aprovado pelos de-
putados da Assembleia Le-
gislativa na noite da última 
quarta (15).

A medida consta em 
proposta enviada pelo go-
vernador João Doria (PSDB), 
que também dá isenção a 
deficientes e pessoas com 
transtorno do espectro au-
tista, de grau moderado, 
grave ou gravíssimo, do pa-
gamento do imposto. Doria 
havia anunciado o parcela-
mento no sábado (11). Até 
este ano, havia a possibili-
dade de dividir o pagamen-
to em até três vezes no car-
tão de crédito. Em caso de 
sanção, será possível fazê-lo 
em cinco vezes.

EXPLICAÇÕES.
Dentre as justificativas para 
a medida está o fato de que 
o IPVA deve subir em 2022, 
o que não ocorre há anos. 
O valor será maior por cau-
sa da valorização dos carros 
usados neste último ano.

A alíquota do imposto 
continua a mesma. Os pro-
prietários de veículos mo-
vidos à gasolina e os bi-
combustíveis recolherão 
4% sobre o valor venal. Veí-
culos usados que utilizam 
exclusivamente álcool, ele-
tricidade ou gás, ainda que 
combinados entre si, per-
manecem com a alíquota 
de 3%.

Já os veículos novos 
com essas mesmas espe-
cificações de combustível 

em Nota Fiscal, adquiri-
dos a partir de 15 de janei-
ro de 2021 terão alíquota 
de 4%, de acordo com lei 
17.293/2020. Neste ano, o 
IPVA teve queda de 6,77%.

A tabela do IPVA é defi-
nida após cálculos da Fipe 
(Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas). Segun-
do o IPC (Índice de Preços 
ao Consumidor) da Fipe, o 
valor médio dos veículos 
no país subiu 24,94% em 12 
meses, no período entre ou-
tubro de 2020 e setembro 
deste ano.

COMO SERÁ O PARCELA-
MENTO?
Ainda não foi divulgado 
o calendário de pagamen-
tos, mas, em geral, o im-
posto começa a vencer em 
janeiro. As datas variam 
conforme o final da placa. 
Os contribuintes podem 
pagar o IPVA em cota úni-
ca no mês de janeiro, com 
desconto de 3%. Também é 
possível quitar o imposto 
no mês de fevereiro, mas 
sem desconto.

O pagamento é feito 
com o Renavam, nos cai-
xas eletrônicos, no banco 
pela internet, nas agências 
bancárias e nas casas loté-
ricas. No caso do parcela-
mento com cartão, até ago-
ra, a medida só ocorre em 
locais credenciados pela Se-
cretaria de Estado da Fazen-
da e Planejamento.

Para que o novo parce-
lamento comece a valer, 
no entanto, ainda é preciso 
que o governador sancione 
e publique o projeto no Diá-
rio Oficial do Estado de São 
Paulo. (FP)

Alesp aprova parcelar 
IPVA em cinco vezes

SINDICAL

 A O ministro Paulo Guedes 
afirmou nesta quinta-feira (16) 
que 2022 será um ano difícil e 
com crescimento afetado pelo 
aumento dos juros, mas que o 
Auxílio Brasil e os investimen-
tos vão ajudar a atividade.

“Sim, será um ano difícil, 
mas cuidado com as previsões. 
Se erraram três vezes, podem 
errar quatro. É só ficar um pou-
co mais moderado, um pou-
co mais tranquilo, despolitizar 
um pouquinho a interpreta-
ção dos dados econômicos”, 
declarou em entrevista após 
reunião do conselho do PPI, 
na qual não permaneceu para 
a sessão de perguntas.

Segundo Guedes, os eco-
nomistas sabem que o com-
bate à inflação eleva os juros, 
gera desaceleração, desaque-
cimento e esvazia a recupera-
ção cíclica. Para ele, a volta em 
V se completou e a pergunta a 
ser feita é o que será visto da-
qui em diante em termos de 
crescimento.

“O ano que vem será re-
sultante de dois vetores. Por 
um lado, o combate à infla-
ção; por outro lado, a taxa de 
investimentos aumentando 
sistematicamente, a amplia-
ção dos nossos programas de 
investimento e também o Au-
xílio Brasil”, disse. (FP)

Guedes: Auxílio Brasil 
vai ajudar economia

 D Paulo Guedes tem depositado suas fichas no Auxílio Brasil 
para tentar reaquecer a economia nacional durante 2022
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 D Para 2022, segundo 
o relatório, a chance de a 

inflação estourar o teto 
é de 41%. A meta para 

o ano é de 3,5%, com 
tolerância de 1,5 ponto 

percentual (até 5%). A 
projeção central do BC 
é de 4,7%. No relatório 

anterior a probabilidade 
de ultrapassar o limite 

máximo era de 17%
WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central revisou para baixo sua 
projeção para o PIB (Produto Interno 
Bruto) de 2022 nesta quinta-feira (16). 
De acordo com o relatório trimestral 
de inflação, a autoridade monetária es-

pera que a atividade cresça 1% no período.
No documento anterior, de setembro, a previsão 

era de elevação de 2,1%.
A estimativa do BC está acima das projeções do 

mercado. Nos últimos meses economistas têm re-
duzido as expectativas para o desempenho da eco-
nomia no próximo ano.

Com a deterioração do cenário econômico e au-
mento do risco fiscal, instituições financeiras e ca-

sas de análise esperam alta de 0,5% no PIB de 
2022, segundo o relatório Fo-
cus desta semana. Há um mês 
a expectativa era de 0,93%.

O BC justificou que sur-
presas negativas em dados re-
centes sugerem desaceleração 
da atividade no próximo ano. 

Além disso, a autarquia atribuiu à piora da projeção 
o aumento da inflação e o do risco fiscal.

Para este ano, o BC espera crescimento de 
4,4%, abaixo dos 4,7% projetados no documento 
de setembro.

“Corroborando a evolução menos favorável da 
atividade, os indicadores de confiança de empre-
sários e consumidores, particularmente relevan-
tes para entender a atividade ao longo do trimes-
tre corrente, recuaram nos últimos meses. Dessa 
forma, o resultado abaixo do esperado no terceiro 
trimestre e a piora nos prognósticos para o quarto 
reduzem a projeção de crescimento para 2021 e o 
carregamento estatístico para 2022”, afirmou o BC.

Para a inflação, Banco Central o manteve a pro-
babilidade de 100% de estouro do teto da meta de-
finida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) de 
3,75% para 2021, com tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima e para baixo. Dessa forma, o indica-
dor não poderia ultrapassar 5,25%.

A projeção do BC no cenário central é de 10,2%, 
quase o dobro do máximo permitido. (FP)

PIB 2022: BC corta pela 
metade projeção e 
agora espera alta de 1%

O deficit esperado 
para as transações 
correntes em 
2022 também 
aumentou 
em relação ao 
documento 
anterior, de US$ 14 
bilhões para US$ 
21 bilhões

Fique 
ligado  

 D Guedes afirmou que assinou documento em que expressava 
que o país não precisaria mais dos trabalhos in loco do fundo

AGÊNCIA BRASIL

FMI decide 
encerrar 
escritório 
no Brasil
DESAVENÇA. Anúncio é feito em meio 
a críticas de Guedes às previsões feitas 
pela instituição nas últimas semanas

O FMI (Fundo Monetá-
rio Internacional) vai 
encerrar seu escritório 
no Brasil até o ano que 
vem, após o ministro 

Paulo Guedes (Economia) expressar 
que o governo não precisa mais dos 
trabalhos da entidade no país.

“O FMI concordou com as autori-
dades brasileiras em encerrar o nos-
so Escritório de Representação em 
Brasília até 30 de junho de 2022”, afir-
mou Joana Pereira, representante re-
sidente do FMI no Brasil, em nota.

Pereira afirma que o escritório foi 
aberto durante um acordo de assis-
tência financeira do FMI em 1999 e 
que, embora o acordo do FMI com o 
Brasil tenha terminado em 2005, o 
escritório foi mantido para facilitar o 
diálogo entre o corpo técnico do fun-
do e as autoridades.

“Esperamos que a alta qualidade 
do envolvimento do corpo técnico 
do Fundo com as autoridades brasi-
leiras continue, à medida que traba-
lhamos para apoiar o Brasil no forta-
lecimento de sua política econômica 
e arcabouço institucional”, afirma.

O anúncio é feito em meio a crí-
ticas de Guedes às previsões da ins-
tituição, que chegou a prever nas 
etapas iniciais da pandemia que a 
economia brasileira teria uma que-
da maior em 2020. Medidas como 
o auxílio emergencial reverteram a 
tendência e o ministro continua re-
lembrando as projeções do FMI em 
diversas ocasiões.

Nesta quarta-feira (15), Guedes 
afirmou que assinou documento em 
que expressava que o país não pre-
cisaria mais dos trabalhos in loco do 
fundo -embora a decisão por manter 
ou não o escritório seria do próprio 
FMI. “Estamos dispensando, assi-
nei há uma semana, pode passear lá 
fora”, disse.

“Chama-se residente do FMI no 
Brasil, nós que credenciamos. Já pedi-
mos que, em junho do ano que vem, 
feche o FMI [no Brasil]. Se eles [FMI] 
quiserem, mantêm o escritório. Mas 
nós oficialmente estamos dizendo 
que não precisamos tê-los aqui mais. 
Já há muitos anos que não precisá-
vamos. Ficaram porque gostam de 
feijoada, futebol e de vez em quando 

criticar um pouco e fazer previsão er-
rada”, disse Guedes.

Guedes usou o episódio para re-
bater também as críticas econômicas 
feitas por Ilan Goldfajn, ex-presiden-
te do BC (Banco Central), que assumi-
rá um cargo de direção no fundo.

“Aparentemente, o ex-presiden-
te do Banco Central criticou muito 
o Brasil e ele está indo para lá. É um 
bom economista, bom amigo, mas 
se já tem um ponto de vista aparen-
temente bem crítico e bem negati-
vo sobre o Brasil, ainda precisa de 
um representante aqui?”, questionou 
Guedes.

Goldfajn, que é presidente do con-
selho do Credit Suisse, afirmou em 
entrevista ao portal Neofeed nesta 
semana que os investidores estran-
geiros não estão fugindo do Brasil 
-eles “já fugiram”.

Segundo o próprio Guedes, o Mi-
nistério da Economia já tinha expres-
sado ao FMI sua posição antes das 
críticas de Ilan e apenas aproveitou 
o momento para anunciar a medida 
como forma de rebater os comentá-
rios feitos por Godlfajn. (FP)

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1015230-38.2017.8.26.0562. A Doutora Lívia Maria de 
Oliveira Costa, Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Santos/SP. Faz saber que nos autos da ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA EMÍLIA, 
foi deferida a intimação por edital do executado EDSON LARA NÓVOA, CPF. 075.404.198-06, que se 
encontra em lugar ignorado, da penhora que recaiu sobre o apartamento nº 31 do Bloco A do Conjunto, 
situado na Rua Oswaldo Cruz, nº 425, Santos-SP. Registrado sob matrícula nº 12.164 no 2º CRI – 
Santos/SP, bem como da avaliação de R$ 480.000,00 (Julho/2021), passando a fluir dos 20 dias supra, 
o prazo de 15 dias para impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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 A A CPI das Cavas Subaquáti-
cas realizada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo recebeu nesta quinta-
-feira (16) a diretora-presiden-
te da Cetesb, Patrícia Faga Igle-
cias, para falar sobre a atuação 
da companhia no processo de 
licenciamento da obra, locali-
zada no canal da Piaçaguera, 
no fundo do porto de Santos.

O ambientalista Jeffer Cas-
telo Branco também partici-
pou da reunião para dar con-
tinuidade a oitiva iniciada na 
quarta com os parlamentares.

A diretora-presidente da 
Cetesb iniciou sua participa-
ção explicando a atuação da 
empresa. “Nós trabalhamos 
com o equilíbrio entre o im-
pacto da atividade e o que se 
configura como dano ao meio 
ambiente. Qualquer licencia-
mento deve impedir a ocor-
rência do dano, entretanto, 
impactos estarão sempre pre-
sentes e devem ser monitora-
dos”, disse.

Ela afirmou ainda que o 
contexto histórico propiciou 
a escolha da cava contida, pois 
era uma tecnologia acessível. 
“No licenciamento se leva em 
conta a melhor tecnologia dis-
ponível. Naquele momento 

Quinta foi marcada por nova reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito das Cavas Subaquáticas

REPRODUÇÃO

Cavas: CPI recebe diretora da Cetesb
QUESTIONAMENTOS. Patrícia Faga Iglecias afirma que preocupação atual da instituição é com o monitoramento da obra

histórico e levando em consi-
deração as possibilidades, não 
haveria uma tecnologia para o 
tratamento da lama. Então o 
confinamento foi considera-
do como alternativa”. “A Bai-
xada Santista não tem áreas 
que pudessem receber esse 
volume”, disse.

Patrícia, que está à frente 
dos trabalhos da Cetesb desde 
2019, argumentou que a atual 
gestão atua de forma a fiscali-
zar as cavas. “Foi um licencia-
mento ocorrido no período 
anterior a minha gestão, mas 
a nossa preocupação na ges-
tão atual é muito grande em 
relação àquilo que deve ser 
feito agora: o monitoramen-
to”, disse.

Durante o encontro, o am-
bientalista e coautor do EIA-
-Rima (Estudo de Impacto 
Ambiental - Relatório Técni-
co Integrado) da obra, Jeffer 
Castelo Branco, respondeu 
perguntas dos parlamentares.

O presidente da comissão, 
deputado Barros Munhoz 
(PSB), realizou uma série de 
questionamentos ao convi-
dado sobre a composição da 
equipe de trabalho da Asso-
ciação de Combate ao Poluen-
tes (ACPO), instituição na qual 

questões indicando os atuais 
integrantes da associação e 
explicou que houve uma ação 
na qual a Rhodia fez um ter-
mo se comprometendo a ga-
rantir o trabalho e o tratamen-
to dos empregados.

Ao final da reunião, o pre-
sidente da comissão convo-
cou novamente o consultor 
portuário Antônio Bernardo 
Neto. Pela segunda vez, Ber-
nardo não compareceu à reu-
nião da CPI. Sua participação 
está prevista para o dia 2 de 
fevereiro de 2022.

Outros requerimentos fo-
ram instituídos pelo parla-
mentar. Ele solicitou infor-
mações sobre a relação de 
associados e as respectivas 
datas de ingresso na ACPO, 
pediu envio de comprovan-
tes de contratos de prestação 
de serviços advocatícios fir-
mados pelos advogados cola-
boradores, processos judiciais 
e de interesses da entidade, 
além de acesso à movimen-
tação financeira mensal dos 
últimos três anos, relação de 
colaboradores financeiros, in-
formações sobre conta bancá-
ria para recebimento de con-
tribuições financeiras e outras 
reivindicações. (DL)

Castelo é diretor. O deputado 
inquiriu ainda sobre a atual 
situação dele na Rhodia, em-
presa envolvida em escânda-

los de contaminação de in-
dustriais tóxicos, como o pó 
da China, na qual Castelo é 
funcionário, mas se encontra 

afastado desde de 1993 por 
ter sido contaminado com as 
substâncias.

O convidado esclareceu as 

 A Com o objetivo de discu-
tir estratégias de segurança, 
postos de coleta e os proces-
sos seletivos para o trabalho 
do Censo Demográfico de 
2022, a Prefeitura de Praia 
Grande sediou a primeira 
reunião de planejamento e 
acompanhamento do Cen-
so nesta quinta-feira (16). O 
Censo demográfico consti-
tui a principal fonte de refe-
rência para o conhecimen-
to das condições de vida da 
população em todos os mu-
nicípios do País e o último 
levantamento, realizado em 
2010, apontou uma popula-
ção de Praia Grande em tor-
no de 262 mil habitantes.

Com base nos dados do 
Censo 2010, o IBGE estima 
que em 2021 a população 
do Município esteja em tor-
no de 336 mil moradores. 
No entanto, a realização de 

PG inicia preparativos para o 
Censo demográfico de 2022

Segundo a secretária de Planejamento (Seplan), Eliana Cristina 
Jerônimo Ferreira, PG está de portas abertas e vai colaborar
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representantes da Guarda 
Municipal, Polícia Militar e 
Poder Judiciário. A pauta do 
encontro foi a base territo-
rial da Cidade, os possíveis 
postos de coleta, locais de 
treinamento, apresentação 
da equipe, informações so-
bre a coleta e curiosidades 
gerais do IBGE.

O levantamento do Cen-
so 2022 será realizado entre 
junho e agosto de 2022 e to-
das as pesquisas terão como 
período de referência os dias 
entre 31 de maio a 1º de ju-
nho. O trabalho da Cidade 
contará com 316 Recensea-
dores, 4 Agentes Censitários 
Municipais (ACM), 31 Agen-
tes Censitários Supervisores 
(ACS) e 3 Agentes Censitários 
do Administrativo e de Infor-
mática (ACAI).

Praia Grande contará com 
quatro postos de coleta do 
IBGE, que serão posiciona-
dos em locais estratégicos. A 
Prefeitura, através da Seplan, 
fornece suporte ao IBGE, na 
busca de locais com acesso à 
internet banda larga e condi-
ções de segurança. (DL)

um novo Censo é primordial 
para um levantamento mais 
detalhado do crescimento 
exato do Município.

A reunião de organiza-
ção contou com a presença 

de técnicos do IBGE e das 
Secretarias Municipais de 
Planejamento, Gabinete, 
Governo, Habitação, Segu-
rança Pública, da Subsecre-
taria de Cidadania, além de 

 A Criminosos balearam 
dois policiais rodoviários, 
de 43 e 49 anos, e um agen-
te da concessionária Eco-
vias, de 44 anos, na noite 
desta quarta-feira (15), na 
Rodovia Anchieta, em San-
tos. O funcionário da con-
cessionária está em estado 
grave, já os policiais estão 
estáveis.

O crime ocorreu próxi-
mo ao km 64, na pista sen-
tido São Paulo, por volta de 
23h15. De acordo com infor-
mações das autoridades, a 
Polícia Rodoviária foi acio-
nada devido a um guincho 
danificado no acostamento, 
sendo assim, uma equipe 
da Polícia e da Ecovias fo-
ram prestar apoio.

Os agentes trabalhavam 
no local, quando um carro 
branco com quatro ocupan-
tes passou pela rodovia. Um 
dos passageiros efetuou 

disparos com arma de fogo 
na direção do grupo.

Os tiros acertaram o 
operador de tráfego e os 
dois policiais rodoviários. 
Os criminosos fugiram. Um 
dos agentes feridos conse-
guiu levar as outras duas 
vítimas ao pronto-socorro 
de Cubatão. 

Segundo a Polícia Rodo-
viária, o estado de saúde 
dos policiais é estável. Já 
o funcionário da conces-
sionária foi encaminhado 
a Santa Casa de Santos e se 
encontra na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI).

O caso foi registrado como 
homicídio qualificado na 
Central da Polícia Judiciária 
de Santos. A Polícia segue in-
vestigando o caso para en-
contrar indícios que possam 
levar à identificação dos sus-
peitos, mas até o momento 
ninguém foi preso. (DL)

Criminosos alvejam
policiais na Anchieta

 A As 150 doses que restaram 
da campanha de vacinação 
contra a gripe em Santos e fo-
ram remanejadas para três po-
liclínicas se esgotaram nesta 
quinta (16). O Município soli-
citou mais 5 mil doses ao Go-
verno do Estado de São Paulo, 
mas não há previsão de envio.

A Secretaria de Saúde de 
Santos orienta que a popula-
ção mantenha os cuidados 
para evitar doenças respirató-
rias: uso de máscaras, evitar 
aglomerações e higienização 
das mãos.

SINTOMAS.
Indisposição que impede de 

Santos já não tem mais doses
de vacinas contra a gripe
De acordo com os médicos, o acometimento pela gripe costuma 
durar de sete a dez dias; Uso de máscara é importante para prevenir

Em São Paulo, por exemplo, 
a prefeitura decidiu aplicar 
testes de Covid em todos os 
pacientes que procurarem a 
rede de saúde pública com 
sintomas gripais.

A certeza só pode ser 
dada pelo teste, mas, de 
acordo com os sintomas e 
com a forma com que se 
apresentam ao longo do 
tempo, dizem médicos ou-
vidos pela reportagem, é 
possível ter pistas de qual 
vírus infectou o paciente.

“Os sintomas de uma 
gripe são bastante exube-
rantes”, afirma o infecto-
logista Jamal Suleiman, do 
Instituto Emílio Ribas. “Está 
na cara quando uma pessoa 
está gripada”, diz o médico.

No caso da gripe, o in-
fectado costuma ficar mui-
to mal no início da doença, 
em até 48 horas, com muita 
febre, diz Suleiman. Quan-
do o caso é de Covid, essa 
situação é menos comum 
no começo. (DL)

sair da cama, dor no corpo, 
febre alta e persistente, cori-
za, lacrimejamento e falta de 

ar são sinais de que pode ser 
preciso procurar ajuda médi-
ca logo. Esses são os princi-
pais sintomas da gripe, que 
voltou a ganhar força em São 
Paulo nos últimos dias.

O vírus influenza A H3N2, 
o mesmo associado à recente 
epidemia de gripe no Rio de 
Janeiro, está circulando na ca-
pital paulista e já provoca au-
mento de atendimentos em 
prontos-socorros e interna-
ções em hospitais públicos e 
privados.

É comum que se confun-
dam os sintomas da gripe 
com os da infecção causa-
da pelo novo coronavírus. 

A indisposição 
de uma pessoa 
gripada é grande 
já no princípio, 
reforça a médica 
Lorena de Castro, 
coordenadora do 
Departamento de 
Imunização da 
Asbai

 A São Vicente poderá ter a 
Casa do Barão, localizada no 
Centro, tombada pelo Institu-
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). O 
imóvel foi construído em 1890 
e hoje abriga e preserva a his-
tória da primeira Vila do Brasil 
através do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Vicente.

A deputada federal Rosana 
Valle (PSB), intermediou reu-
nião entre o IPHAN e o IHGSV 
para tornar possível esse tom-
bamento e pleitear recursos 
para o restauro da Casa do 
Barão. O imóvel, pertence à 
União desde 1959 e já teve re-
conhecida sua preservação nas 
esferas municipal e estadual.

O local foi tombado pelo 
Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Artístico, Ar-
quitetônico, Cultural e Turísti-

Casa do Barão, em SV, 
pode ser tombada

co de São Vicente e Conselho 
de Defesa do Patrimônio His-
tórico, Arqueológico, Artístico 
e Turístico (Condephaat). (DL)

O local possui rico acervo em 
biblioteca de 57 mil volumes 
e abriga obras do historiador, 
Frei Gaspar da Madre de Deus

DIVULGAÇÃO

A5diariodolitoral.com.br
Sexta-feira, 17 De Dezembro De 2021 

Publicidade Legal

 A Os motoristas do estado 
de São Paulo poderão par-
celar o IPVA (Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores) de 2022 em 
até cinco vezes, conforme 
projeto aprovado pelos de-
putados da Assembleia Le-
gislativa na noite da última 
quarta (15).

A medida consta em 
proposta enviada pelo go-
vernador João Doria (PSDB), 
que também dá isenção a 
deficientes e pessoas com 
transtorno do espectro au-
tista, de grau moderado, 
grave ou gravíssimo, do pa-
gamento do imposto. Doria 
havia anunciado o parcela-
mento no sábado (11). Até 
este ano, havia a possibili-
dade de dividir o pagamen-
to em até três vezes no car-
tão de crédito. Em caso de 
sanção, será possível fazê-lo 
em cinco vezes.

EXPLICAÇÕES.
Dentre as justificativas para 
a medida está o fato de que 
o IPVA deve subir em 2022, 
o que não ocorre há anos. 
O valor será maior por cau-
sa da valorização dos carros 
usados neste último ano.

A alíquota do imposto 
continua a mesma. Os pro-
prietários de veículos mo-
vidos à gasolina e os bi-
combustíveis recolherão 
4% sobre o valor venal. Veí-
culos usados que utilizam 
exclusivamente álcool, ele-
tricidade ou gás, ainda que 
combinados entre si, per-
manecem com a alíquota 
de 3%.

Já os veículos novos 
com essas mesmas espe-
cificações de combustível 

em Nota Fiscal, adquiri-
dos a partir de 15 de janei-
ro de 2021 terão alíquota 
de 4%, de acordo com lei 
17.293/2020. Neste ano, o 
IPVA teve queda de 6,77%.

A tabela do IPVA é defi-
nida após cálculos da Fipe 
(Fundação Instituto de Pes-
quisas Econômicas). Segun-
do o IPC (Índice de Preços 
ao Consumidor) da Fipe, o 
valor médio dos veículos 
no país subiu 24,94% em 12 
meses, no período entre ou-
tubro de 2020 e setembro 
deste ano.

COMO SERÁ O PARCELA-
MENTO?
Ainda não foi divulgado 
o calendário de pagamen-
tos, mas, em geral, o im-
posto começa a vencer em 
janeiro. As datas variam 
conforme o final da placa. 
Os contribuintes podem 
pagar o IPVA em cota úni-
ca no mês de janeiro, com 
desconto de 3%. Também é 
possível quitar o imposto 
no mês de fevereiro, mas 
sem desconto.

O pagamento é feito 
com o Renavam, nos cai-
xas eletrônicos, no banco 
pela internet, nas agências 
bancárias e nas casas loté-
ricas. No caso do parcela-
mento com cartão, até ago-
ra, a medida só ocorre em 
locais credenciados pela Se-
cretaria de Estado da Fazen-
da e Planejamento.

Para que o novo parce-
lamento comece a valer, 
no entanto, ainda é preciso 
que o governador sancione 
e publique o projeto no Diá-
rio Oficial do Estado de São 
Paulo. (FP)

Alesp aprova parcelar 
IPVA em cinco vezes

SINDICAL

 A O ministro Paulo Guedes 
afirmou nesta quinta-feira (16) 
que 2022 será um ano difícil e 
com crescimento afetado pelo 
aumento dos juros, mas que o 
Auxílio Brasil e os investimen-
tos vão ajudar a atividade.

“Sim, será um ano difícil, 
mas cuidado com as previsões. 
Se erraram três vezes, podem 
errar quatro. É só ficar um pou-
co mais moderado, um pou-
co mais tranquilo, despolitizar 
um pouquinho a interpreta-
ção dos dados econômicos”, 
declarou em entrevista após 
reunião do conselho do PPI, 
na qual não permaneceu para 
a sessão de perguntas.

Segundo Guedes, os eco-
nomistas sabem que o com-
bate à inflação eleva os juros, 
gera desaceleração, desaque-
cimento e esvazia a recupera-
ção cíclica. Para ele, a volta em 
V se completou e a pergunta a 
ser feita é o que será visto da-
qui em diante em termos de 
crescimento.

“O ano que vem será re-
sultante de dois vetores. Por 
um lado, o combate à infla-
ção; por outro lado, a taxa de 
investimentos aumentando 
sistematicamente, a amplia-
ção dos nossos programas de 
investimento e também o Au-
xílio Brasil”, disse. (FP)

Guedes: Auxílio Brasil 
vai ajudar economia

 D Paulo Guedes tem depositado suas fichas no Auxílio Brasil 
para tentar reaquecer a economia nacional durante 2022
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 D Para 2022, segundo 
o relatório, a chance de a 

inflação estourar o teto 
é de 41%. A meta para 

o ano é de 3,5%, com 
tolerância de 1,5 ponto 

percentual (até 5%). A 
projeção central do BC 
é de 4,7%. No relatório 

anterior a probabilidade 
de ultrapassar o limite 

máximo era de 17%
WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central revisou para baixo sua 
projeção para o PIB (Produto Interno 
Bruto) de 2022 nesta quinta-feira (16). 
De acordo com o relatório trimestral 
de inflação, a autoridade monetária es-

pera que a atividade cresça 1% no período.
No documento anterior, de setembro, a previsão 

era de elevação de 2,1%.
A estimativa do BC está acima das projeções do 

mercado. Nos últimos meses economistas têm re-
duzido as expectativas para o desempenho da eco-
nomia no próximo ano.

Com a deterioração do cenário econômico e au-
mento do risco fiscal, instituições financeiras e ca-

sas de análise esperam alta de 0,5% no PIB de 
2022, segundo o relatório Fo-
cus desta semana. Há um mês 
a expectativa era de 0,93%.

O BC justificou que sur-
presas negativas em dados re-
centes sugerem desaceleração 
da atividade no próximo ano. 

Além disso, a autarquia atribuiu à piora da projeção 
o aumento da inflação e o do risco fiscal.

Para este ano, o BC espera crescimento de 
4,4%, abaixo dos 4,7% projetados no documento 
de setembro.

“Corroborando a evolução menos favorável da 
atividade, os indicadores de confiança de empre-
sários e consumidores, particularmente relevan-
tes para entender a atividade ao longo do trimes-
tre corrente, recuaram nos últimos meses. Dessa 
forma, o resultado abaixo do esperado no terceiro 
trimestre e a piora nos prognósticos para o quarto 
reduzem a projeção de crescimento para 2021 e o 
carregamento estatístico para 2022”, afirmou o BC.

Para a inflação, Banco Central o manteve a pro-
babilidade de 100% de estouro do teto da meta de-
finida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) de 
3,75% para 2021, com tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para cima e para baixo. Dessa forma, o indica-
dor não poderia ultrapassar 5,25%.

A projeção do BC no cenário central é de 10,2%, 
quase o dobro do máximo permitido. (FP)

PIB 2022: BC corta pela 
metade projeção e 
agora espera alta de 1%

O deficit esperado 
para as transações 
correntes em 
2022 também 
aumentou 
em relação ao 
documento 
anterior, de US$ 14 
bilhões para US$ 
21 bilhões

Fique 
ligado  

 D Guedes afirmou que assinou documento em que expressava 
que o país não precisaria mais dos trabalhos in loco do fundo

AGÊNCIA BRASIL

FMI decide 
encerrar 
escritório 
no Brasil
DESAVENÇA. Anúncio é feito em meio 
a críticas de Guedes às previsões feitas 
pela instituição nas últimas semanas

O FMI (Fundo Monetá-
rio Internacional) vai 
encerrar seu escritório 
no Brasil até o ano que 
vem, após o ministro 

Paulo Guedes (Economia) expressar 
que o governo não precisa mais dos 
trabalhos da entidade no país.

“O FMI concordou com as autori-
dades brasileiras em encerrar o nos-
so Escritório de Representação em 
Brasília até 30 de junho de 2022”, afir-
mou Joana Pereira, representante re-
sidente do FMI no Brasil, em nota.

Pereira afirma que o escritório foi 
aberto durante um acordo de assis-
tência financeira do FMI em 1999 e 
que, embora o acordo do FMI com o 
Brasil tenha terminado em 2005, o 
escritório foi mantido para facilitar o 
diálogo entre o corpo técnico do fun-
do e as autoridades.

“Esperamos que a alta qualidade 
do envolvimento do corpo técnico 
do Fundo com as autoridades brasi-
leiras continue, à medida que traba-
lhamos para apoiar o Brasil no forta-
lecimento de sua política econômica 
e arcabouço institucional”, afirma.

O anúncio é feito em meio a crí-
ticas de Guedes às previsões da ins-
tituição, que chegou a prever nas 
etapas iniciais da pandemia que a 
economia brasileira teria uma que-
da maior em 2020. Medidas como 
o auxílio emergencial reverteram a 
tendência e o ministro continua re-
lembrando as projeções do FMI em 
diversas ocasiões.

Nesta quarta-feira (15), Guedes 
afirmou que assinou documento em 
que expressava que o país não pre-
cisaria mais dos trabalhos in loco do 
fundo -embora a decisão por manter 
ou não o escritório seria do próprio 
FMI. “Estamos dispensando, assi-
nei há uma semana, pode passear lá 
fora”, disse.

“Chama-se residente do FMI no 
Brasil, nós que credenciamos. Já pedi-
mos que, em junho do ano que vem, 
feche o FMI [no Brasil]. Se eles [FMI] 
quiserem, mantêm o escritório. Mas 
nós oficialmente estamos dizendo 
que não precisamos tê-los aqui mais. 
Já há muitos anos que não precisá-
vamos. Ficaram porque gostam de 
feijoada, futebol e de vez em quando 

criticar um pouco e fazer previsão er-
rada”, disse Guedes.

Guedes usou o episódio para re-
bater também as críticas econômicas 
feitas por Ilan Goldfajn, ex-presiden-
te do BC (Banco Central), que assumi-
rá um cargo de direção no fundo.

“Aparentemente, o ex-presiden-
te do Banco Central criticou muito 
o Brasil e ele está indo para lá. É um 
bom economista, bom amigo, mas 
se já tem um ponto de vista aparen-
temente bem crítico e bem negati-
vo sobre o Brasil, ainda precisa de 
um representante aqui?”, questionou 
Guedes.

Goldfajn, que é presidente do con-
selho do Credit Suisse, afirmou em 
entrevista ao portal Neofeed nesta 
semana que os investidores estran-
geiros não estão fugindo do Brasil 
-eles “já fugiram”.

Segundo o próprio Guedes, o Mi-
nistério da Economia já tinha expres-
sado ao FMI sua posição antes das 
críticas de Ilan e apenas aproveitou 
o momento para anunciar a medida 
como forma de rebater os comentá-
rios feitos por Godlfajn. (FP)

EDITAL DE INTIMAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1015230-38.2017.8.26.0562. A Doutora Lívia Maria de 
Oliveira Costa, Juíza de Direito da 9ª Vara Cível de Santos/SP. Faz saber que nos autos da ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, promovida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARIA EMÍLIA, 
foi deferida a intimação por edital do executado EDSON LARA NÓVOA, CPF. 075.404.198-06, que se 
encontra em lugar ignorado, da penhora que recaiu sobre o apartamento nº 31 do Bloco A do Conjunto, 
situado na Rua Oswaldo Cruz, nº 425, Santos-SP. Registrado sob matrícula nº 12.164 no 2º CRI – 
Santos/SP, bem como da avaliação de R$ 480.000,00 (Julho/2021), passando a fluir dos 20 dias supra, 
o prazo de 15 dias para impugnação. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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Publicidade Legal

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1005420-34.2020.8.26.0562. O MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. PAULO SERGIO MANGERONA, na forma da 
Lei, FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE PAULO GOLDEMBERG, representado por sua inventariante 
LUCIA VASCONCELOS GOLDENBERG, CPF 731.068.798-15, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por Condomínio Edifício José Bonifácio, alegando em síntese: ser 
credor do valor de R$ 28.436,60, referente as despesas condominiais da UNIDADE 15 do 
Condomínio exequente. Encontrando-se a representante do executado em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, realize o 
pagamento do valor supra atualizado até a data do pagamento e acrescido de honorários de 
advogado fixados em 10%, sob pena de penhora. Prazo para apresentação de embargos: 15 dias, 
após o decurso do prazo deste edital, mesmo prazo no qual o executado pode reconhecer o 
crédito supra e comprovar o depósito de 30% do valor exequendo, requerendo o pagamento do 
débito restante em 06 parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros de 1% ao mês. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 000938802.2014.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…
 
FAZ SABER a DISTACK MOTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob no 65059958/0001-01, que, nos autos em epígrafe, foi 
determinada a CITAÇÃO da ré para que esta apresente 
sua contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, que 
começarão a correr após o prazo de dilação de 20 dias 
que contará da primeira publicação, sob pena de revelia, 
para quitação da importância referente à cobrança de 
21 (vinte e uma) multas de trânsito aplicadas ao veículo 
placa DJS7563 no valor de R$ 3.686,86, atualizado até 
abril de 2014 conforme tabela do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, que deverá ser acrescido das 
verbas sucumbenciais, valores estes que deverão ser 
atualizados até a data do efetivo pagamento. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será 
publicado e afixado no lugar de costume, na forma e para 
todos os efeitos da lei.

Santos, 29 de novembro de 2019.
Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo  

Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1034114-18.2017.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…
 
FAZ SABER a S J LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA 
ME, inscrito no CNPJ sob o nº 05.869.985/0001-00, que 
nos autos em epígrafe, foi determinada a CITAÇÃO do réu 
para que este apresente sua contestação, no prazo legal 
de 15 (quinze) dias, que começarão a correr após o prazo 
de dilação de 20 dias que contará da primeira publicação, 
sob pena de revelia, para quitação da importância 
referente à cobrança de 22 (vinte e duas) multas de trânsito 
aplicadas ao veículo de placa EKY-4857 no valor de R$ 
3.274,40 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e 
quarenta centavos), atualizado até nov/2017 conforme 
tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 
deverá ser acrescido das verbas sucumbenciais, valores 
estes que deverão ser atualizados até a data do efetivo 
pagamento. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o 
presente edital que será publicado e afixado no lugar de 
costume, na forma e para todos os efeitos da lei.

Santos, 01 de outubro de 2021.

 Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008983-25.2015.8.26.0590. O(A) 
MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario 
Roberto Negreiros Velloso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO MARTINS TIAGO 
e RENAN BONARRIGO TIAGO, que lhes foi proposta uma Ação de Procedimento Comum por 
parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAGDALENA, para cobrança de R$ 12.029,96 (30/09/2015), 
referente aos condomínios de 10/03/2013, 10/07/2013, 10/08/2013, e 10/10/2013 à 10/09/215, do 
apartamento 74 do condomínio autor, à R. Amador Bueno da Ribeira, 38, São Vicente/SP. 
Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para que no 
prazo de 15 dias, contados após o decurso de 20 dias supra, apresentem resposta, sob pena de 
serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, e condenados os réus ao 
pagamento do débito atualizado e acrescido das parcelas vincendas no curso da lide, mais custas 
e honorários advocatícios. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 02 de dezembro de 2021. 

6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ESPÓLIO DE EDIMAR DE DEUS NUNES, na pessoa de se representante ELIANA DE BRITO
NUNES, inscrita no CPF/MF sob o nº 917.331.118-91. O Dr. Joel Birello Mandelli, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP,

na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-
se os autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAMARATY em face de ESPÓLIO DE EDIMAR DE DEUS NUNES - Processo nº
0005288-77.2009.8.26.0562 - Controle nº 408/2009, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel
será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado.
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia
01/02/2022 às 14:30h e se encerrará dia 04/02/2022 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou
superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:30h, onde serão
aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL - No 2º Leilão, o
valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do
arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o
encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de
proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º,
CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O
arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao
Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM:
MATRÍCULA Nº 58.851 DO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O apartamento nº 91, localizado no 11º 25 e 27, contendo: sala de estar,
corredor interno, três dormitórios com armários embutidos, banheiro secundário, cozinha, quarto de empregada, terraço de serviço, W.C. de empregada, tanque e terraços
sociais; dividindo na frente (no sentido de quem olha para o prédio – fachada da Avenida Marechal Deodoro) com a área comum do edifício; do lado direito (de quem olha para o
prédio) dívida com área comum do edifício; nos fundos divide com o apartamento nº 92 e parte com os halls social e de serviço; com a área de condomínio de 207,00 m2,
cabendo-lhe a área ideal de 32,03910810 m2 no terreno do condomínio. O terreno onde foi construído o prédio, acha-se descrito e confrontado na especificação condominial,
averbada sob nº 03, nas transcrições nºs 32.850 e 39.510. Consta na Av.01 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário ELIANA DE
BRITO NUNES; e MATRICULA Nº 61.800 (antiga transcrição nº 70.317) DO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS/SP – IMÓVEL: Garagem número 05,
situada no 2º pavimento ou andar térreo do Edifício Itamarati, a Avenida Marechal Deodoro números 25 e 27, divide no sentido de quem olha para o prédio, com a garagem
numero 06, do lado direito, divide com a área comum do edifício, do lado esquerdo divide com o pateo de manobras e nos fundos com a área comum do edifício com a área de
condomínio de 35,6158 metros quadrados, cabendo –lhe a área ideal de 5,51251292 metros quadrados, no terreno do edifício. Consta na Av.01 desta matrícula a penhora
exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário ELIANA DE BRITO NUNES. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 919.896,77 (Novecentos e dezenove mil, oitocentos e
noventa e seis reais e setenta e sete centavos) para Novembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do
TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 568.332,81 (Novembro/2021). Santos, 08 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Joel Birello Mandelli-Juiz de Direito
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EXTRATO DO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 78/21–
CONVITE N.º 33/21–PROC. ADM. 
N.º 62.196/21–Objeto: Execução de 
reforma estrutural na EMEF Armindo 
Ramos. Contratada: B&B Engenharia 
e Construções Ltda. Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da Assinatura: 7/12/21. 
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 17 de dezembro de 2021. 
NIVEA DE CASSIA DUTRA 
COSTA MARSILI–Secretária da 
Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 87/21–CONVITE N.º 32/21–
PROC. ADM. N.º 62.195/21–Objeto: 
Execução de reforma na EMEF 
União Cívica Feminina. Contratada: 
Arq Soluções em Serviços Eireli. 
Vigência: 6 (seis) meses. Data da 
Assinatura: 8/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
17 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 81/21–CONVITE N.º 35/21–
PROC. ADM. N.º 62.198/21–Objeto: 
Execução de reforma na EMEF 
Prefeito José Meireles. Contratada: 
Consitec Engenharia e Tecnologia 
Ltda. Vigência: 6 (seis) meses. Data 
da Assinatura: 07/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
17 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 79/21–
CONVITE N.º 26/21–PROC. ADM. 
N.º 57.023/21–Objeto: Execução de 
obra de reforço estrutural na EMEF 
Jorge Bierrenbach Senra. Contratada: 
J. S. de Jesus Eireli. Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da Assinatura: 7/12/21. 
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 17 de dezembro de 2021. 
NIVEA DE CASSIA DUTRA 
COSTA MARSILI–Secretária da 
Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 88/21–CONVITE N.º 34/21–
PROC. ADM. N.º 62.200/21–Objeto: 
Execução de reforma na EMEF 
União Cívica Feminina. Contratada: 
Arq Soluções em Serviços Eireli. 
Vigência: 6 (seis) meses. Data da 
Assinatura: 8/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
17 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 181/21–PROC. 
ADM. N.º 45.550/21–Objeto: Locação 
de equipamentos de reprografia 
(multifuncionais) e de software de 
bilhetagem para uso nas unidades 
escolares dentro do Município de São 
Vicente. Arrematante do Lote Único: 
Gomaq Máquinas para Escritório 
Ltda., no valor total de R$ 447.364,80 
(quatrocentos e quarenta e sete mil, 
trezentos e sessenta e quatro reais 
e oitenta centavos). Adjudicado em 
10/12/21. Homologado em 13/12/21. 
Mais informações pelo telefone: 
(13)3579-1388,com Fernanda 
ou e-mail: fernanda_compras@
saovicente.sp.gov.br. São Vicente, 
17 de dezembro de 2021. MARTA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

LEI Nº 4211
Projeto de Lei nº 200/21 de autoria 
do Mesa. Abre Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
à Dotação do Orçamento vigente do 
Legislativo Municipal, e dá outras 
providências. Proc. nº 67209/21
KAYO AMADO, Prefeito do 
Município de São Vicente, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto, na Contabilidade 
da Câmara Municipal de São Vicente, 
um Crédito Adicional Suplementar 
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais), suplementar às dotações do 
orçamento vigente.
Art. 2º O Crédito Adicional aberto 
pelo artigo 1º desta Lei suplementará 
a seguinte dotação:
ÓRGÃO – 01 CÂMARA 
MUNICIPAL
01.01 – LEGISLATIVA
01.031.0035.2092 – Manutenção do 
Expediente da Câmara
3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica........................R$ 400.000,00
Art. 3º O recurso para atender 
a abertura de crédito adicional 
suplementar de que trata o art. 1º é 
proveniente da anulação parcial da 
seguinte dotação orçamentária, nos 
termos do inciso III do § 1º do art. 
43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de 
março de 1964:
ÓRGÃO – 01 CÂMARA 
MUNICIPAL
01.01 – LEGISLATIVA
01.031.0035.1013 – Patrimônio da 
Câmara Municipal
4.4.90.52.00 – Equipamentos e 
Material Permanente.... R$ 400.000,00
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento 
da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade, em 16 de dezembro de 
2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal

AVISO DECOMLIC- PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 162/21–PROC. 
ADM. N.º 39.116/21–Objeto: 
Aquisição de materiais pedagógicos 
para uso da Secretaria da Educação 
do Município de São Vicente/SP. O 
Departamento de Compras e Licitações 
torna público que, após análise 
da secretaria solicitante, atendem 
integralmente as especificações 
constantes no Termo de Referência 
(Anexo I) do Edital sagrando-
se VENCEDORAS as empresas: 
Iguatemi Comércio Atacadista Eireli 
para os Lotes 1, 3 e 7; Matheus 
Forte-ME para os Lotes 2 e 6; BCG 
Comércio e Serviços Ltda. para o Lote 
4. Maiores informações pelo telefone: 
(13)3579-1396, com Henry ou e-mail 
henry_compras@saovicente.sp.gov.
br. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. 
São Vicente, 17 de dezembro de 
2021. MARTA APARECIDA DA 
CRUZ SOUSA FLORINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações.

EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1028651-
27.2019.8.26.0562. O Dr. PAULO SERGIO MANGERONA,
MM Juiz de Direito da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE SANTOS, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ
SABER  a  MARGARETE PAULA CORREA  (RG
29.392.372-3; CPF 388.262.058-76), que a COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO - SABESP lhe move ação de EXECUÇÃO para cobran-
ça do débito de R$3.775,75 (dez/2019) mais atualização
e acréscimos legais e contratuais, dívida esta repre-
sentada pelos acordos não cumpridos. Estando a execu-
tada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, após o prazo deste, em 03 dias, PA-
GUE o DÉBITO ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS
ou ainda, RECONHEÇA o crédito da exequente e DEPOSI-
TANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e hono-
rários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MEN-
SAIS, atualizadas,  SOB PENA de PENHORA de tantos
de seus bens quantos bastem para solução da dívida,
sendo que no silêncio será nomeado Curador Especial.

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1008554-
53.2018.8.26.0590 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Roberto Negreiros 
Velloso, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos os que o presente edital, 
virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 
1008554- 53.2018.8.26.0590, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 
São Vicente/SP, a ação monitória em que é réu Deusídio Mendes 
Fernandes, RG 5481920 SSP/GO, CPF 398.821.348-90, e autor, Auto 
Posto Itararé de São Vicente Ltda., CNPJ nº 04.550.260/0001-91, que 
requer a quitação dos valores inadimplidos pelo Réu que perfazem 
atualmente o montante de R$ 4.405,94 (quatro mil quatrocentos e cinco 
reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de custas processuais, 
salvo se pagos no prazo legal, e honorários de advogado no montante de 
5% do valor do débito, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil, 
no prazo de 15 dias. Foram realizadas diversas tentativas para localizar o 
réu e como se constatou que está em lugar incerto e não sabido, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi deferida a citação pelo 
presente edital, para comparecer em juízo, no intuito de promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo. O não 
comparecimento no prazo do edital importa em revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. Caso seja decretada a revelia, será nomeado curador 
especial ao Réu. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 
01 de outubro de 2021. K-16e17/12
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Anuncie:  
(13) 99149-7354 

AVISO DE REABERTURA DE 
PREGÃO PP 34/2021 

A Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, 
infra-assinado, torna público aos 
interessados que se encontra aberta 
Licitação, modalidade “Pregão 
Presencial”, de nº 34/2021, destinado a 
Contratação de Empresa Especializada 
em Licenciamento de Uso de Softwares 
de Gestão Pública – Prefeitura 
Municipal de Itanhaem pelo o período 
de 12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço Global”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no 
Bloco I (sala externa) da Prefeitura, 
na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 
Centro, Município de Itanhaém/SP, às 
13h30min (treze horas e trinta minutos) 
do dia 04 de janeiro de 2022, momento 
em que ocorrerá sua abertura, em 
sessão pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 17 de dezembro de 2021 no 
site http://www2.itanhaem.sp.gov.br/
licitacoes-2021.

Itanhaém, 16 de dezembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

ANGULUS RIDET
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 A O apresentador Carlos Ro-
berto Massa, o Ratinho, su-
geriu em seu programa de 
rádio nesta quarta-feira que 
a deputada federal Natá-
lia BonaAvides (PT-RN) seja  
metralhada.

 Ele fez a sugestão ao dis-
cordar da proposta da parla-
mentar para retirar os termos 
“marido e mulher” das cele-
brações dos casamentos civis. 
Ratinho também fez ataques 
machistas à deputada.

“Vai lavar roupa, costurar 
a ‘carça’ do seu marido, a cue-
ca dele. Isso é uma imbecili-
dade, querer mudar esse tipo 
de coisa”, disse, no programa 

Ratinho ataca deputada e fala 
em ‘pegar em metralhadora’

 Apresentador fez os ataques durante o programa Turma do Ratinho

Reprodução

Apresentador também mandou deputada ‘lavar a cueca’ do 
marido e zombou de sua aparência física: ‘Feia do capeta’

Turma do Ratinho
Depois, ao ser informado 

que a parlamentar defende 
os termos “filiação 1” e “filia-
ção 2” nas certidões de nasci-
mento das crianças, Ratinho 
prosseguiu: “Tinha que elimi-
nar esses loucos. Não dá para 
pegar uma metralhadora”?

Ratinho também fez co-
mentários sobre a aparência 
da deputada, após uma foto 
dela aparecer no monitor do 
estúdio onde o programa era 
transmitido: “Feia do cape-
ta”, disse.

“Incitar homicídio é cri-
me”, respondeu a deputada 
nas redes sociais. “Ele coloca 
a minha vida e minha integri-
dade física em risco.”

Natália Bonavides afir-
mou que vai acionar Ra-
tinho judicialmente. “Es-
sas ameaças e ataques 
covardes não ficarão im-
punes. O apresenta-
dor utilizou uma conces-
são pública para cometer  
crime”. (FP)

 A Suspeitos de cometerem 
crimes de racismo e antisse-
mitismo nas redes sociais fo-
ram alvo da Operação Bérgon, 
deflagrada nesta quinta nos es-
tados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Gran-
de do Norte, Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul. A 
ação foi realizada pela Polícia 
Civil do Rio e pelo Grupo de 
Atuação Especial no Comba-
te ao Crime Organizado (Gae-
co), do Ministério Público-RJ. O 
trabalho também contou com 
apoio do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP).

Houve cumprimento de 31 
mandados de busca e apreen-
são e quatro de prisão tempo-
rária. Somente em São Paulo 
foram nove mandados de bus-
ca e apreensão e dois de prisão 
temporária.

Suspeitos de racismo na 
internet são alvo de ação

Segundo investigações, os 
suspeitos estariam dissemi-
nando ódio nas redes e dis-
postos a praticar atos de violên-
cia, como lesões corporais e até 
homicídios contra as vítimas.

Os investigadores das po-
lícias tiveram conhecimento 
das ocorrências a partir do tra-
balho coordenado pela Secre-
taria de Operações Integradas 
(Seopi), por meio do Laborató-
rio de Operações Cibernéticas, 
que contou com o comparti-
lhamento de informações e a 
colaboração da Agência de In-
vestigações de Segurança Inter-
na (Homeland Security Inves-
tigations – HSI), da Embaixada 
dos Estados Unidos, em Bra-
sília, como parte de coopera-
ção policial entre autoridades 
norte-americanas e brasileiras. 
(GSP)

 A Nesta quinta-feira, o plená-
rio do Senado aprovou o pro-
jeto de lei que muda o modelo 
de concorrência para o servi-
ço de transporte rodoviário 
de passageiros interestadual e  
internacional.

A proposta original, articu-
lada por senadores ligados a 
empresas de transporte, po-
deria inibir a atuação de em-
presas de aplicativos de freta-
mento de ônibus. No entanto, a 
versão acabou desidratada pela 
Câmara dos Deputados.

Os senadores então preci-
saram votar novamente a pro-
posta. Eles deram aval para a 
versão que aprovada pelos de-
putados federais. A proposta 
agora segue para a sanção.

O projeto de lei havia sido 
inicialmente aprovado na últi-
ma sessão deliberativa do Se-
nado de 2020. Senadores rela-
tam que, embora o autor seja o 

Senado aprova projeto que  
cria regras para apps de ônibus

Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado e ligado a empresas 
do setor de transporte, teria articulado o projeto em 2020

Marcos Oliveira/Agência Senado

senador Marcos Rogério (DEM-
-RO), ela teria sido articulada 
pelos senadores Acyr Gurgacz 
(PDT-RO) e pelo atual presi-
dente da Casa Rodrigo Pache-
co (PSD-MG) –que não presidia 

o Senado à época. Ambos são 
ligados a empresas consolida-
das do setor de transporte de 
passageiros.

Leia o texto completo no 
site da Gazeta. (FP)

 A Após forte pressão interna-
cional de organizações científi-
cas e da sociedade civil, a OMS 
(Organização Mundial da Saú-
de) recuou da decisão de clas-
sificar velhice como doença na 
nova versão CID 11 (Classifica-
ção Internacional de Doenças), 
que entra em vigor em janeiro 
de 2022.

A mudança foi confirmada 
na terça (14) por um diretor da 
entidade ao médico e gerontó-
logo brasileiro Alexandre Kala-
che, presidente do Centro In-
ternacional de Longevidade e 
que já dirigiu o programa de 
envelhecimento da OMS.

A proposta anterior era 
substituir o termo senilidade 
(código R-54), que já existe na 
CID, por “velhice sem menção 
de psicose; senescência sem 
menção de psicose; debilidade 
senil” (MG2A).

Mas houve uma forte rea-
ção negativa porque o enten-

OMS desiste de por 
velhice como doença

dimento foi que, ao assinar um 
atestado ou um diagnóstico, o 
médico poderia passar a con-
siderar velhice como doença. 

A sugestão agora é que o 
texto do código seja “declínio 
da capacidade intrínseca asso-
ciado ao envelhecimento”. Po-
rém, ainda pode haver altera-
ções até o fim do ano. (FP)

Houve uma 
forte reação 
negativa porque 
o entendimento 
foi que, ao assinar 
um atestado, 
o médico 
poderia passar a 
considerar velhice 
como doença

Coletivos 
poderão estar 
nas urnas

 A O plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) aprovou 
ontem mais quatro resoluções 
que regulamentam os proce-
dimentos para as eleições de 
2022. Entre as principais ino-
vações está a autorização para 
que o nome de candidaturas 
coletivas constem na urna.

A novidade foi inserida na 
resolução que trata do regis-
tro de candidaturas e prevê 
que, ao lado do nome indivi-
dual do candidato efetivamen-
te registrado, conste o nome 
de coletivo ou grupo que re-
presente sua candidatura, des-
de que caiba nos 30 caracteres  
permitidos.

A proposta foi apresentada 
pelo relator da resolução, mi-
nistro Edson Fachin, e aprova-
da por unanimidade. Para ele, 
a nova norma “concretiza dire-
triz de democratização da par-
ticipação política”. (AB)

 A O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) voltou a atacar nesta quin-
ta-feira (16) a eficácia da vacina 
contra a Covid-19. O chefe do 
Executivo federal comparti-
lhou em suas redes um vídeo 
que sugere, erroneamente, 
que o imunizante não é efi-
caz contra o novo coronavírus.

Na peça postada por Bol-
sonaro, um homem chama 
a vacina contra a Covid-19 
de “porcaria” e diz que ela 
não funciona por não impe-
dir transmissão e infecção, 
ao contrário do que ocorre-
ria com outros imunizan-
tes direcionados a outras  
enfermidades.

 Na verdade, nenhuma va-
cina é 100% eficaz contra qual-
quer doença. No caso do coro-
navírus, já está comprovado 
que as vacinas em uso no Bra-

Bolsonaro posta 
vídeo com 
ataques à vacina

MAIS UMA VEZ. Nas redes sociais, presidente volta a atacar,  
sem comprovação, eficácia do imunizante contra a Covid-19 

No sábado, Bolsonaro voltou a defender a administração de 
hidroxicloroquina a pacientes com coronavírus

Marcos Correa/Presidência 

sil reduzem a transmissão e 
os riscos de que uma pessoa, 
quando infectada, desenvolva 
formas mais graves da doença. 
Ou mesmo que ela morra.

O vídeo compartilhado por 
Bolsonaro ainda sugere que há 
pessoas “morrendo de outras 
causas adversas” que seriam 
ocultadas sob o nome da va-
riante ômicron.

“A gente desde que tomou 
vacina de poliomielite, saram-
po, rubéola, o que seja, são va-
cinas que você tomou e você 
nunca mais teve aquela doen-
ça. Você associou: ‘Estou vaci-
nado, estou imunizado, estou 
imune, não vou pegar mais 
aquela doença’”, diz o homem 
no vídeo.

“E com esse psicológico aí, 
todo mundo foi induzido a 
tomar essa porcaria porque 

achou que estaria imune. Re-
sultado: os que se vacinaram 
estão passando a doença e não 
estão imunes. Tem muita gen-
te morrendo, morrendo de ou-
tras causas adversas que estão 
dando nome de variante ômi-
cron e qualquer outra coisa”, 
segue.

“O que a gente quer é jus-
tamente a liberdade de poder 
escolher sem ser cerceado do 
nosso dever, da nossa profis-
são, do nosso direito de traba-
lhar como qualquer cidadão 
comum”, diz ainda o homem 
no vídeo.

O vídeo foi publicado por 
Bolsonaro em resposta a uma 
postagem feita pelo ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas - que nada ti-
nha a ver com vacinas.

“Bom dia. A caminho de 

Patos de Minas (MG) p/ falar 
sobre a grande notícia da se-
mana, o novo Marco Legal das 
Ferrovias. Já recebemos 48 pe-
didos para construção de mais 
de 15 mil km de estradas de 
ferro privadas em 16 unidades 
da federação. Revolução nos 
transportes em andamento”, 
escreveu Tarcísio em sua con-
ta no Twitter. O presidente, en-
tão, respondeu com o vídeo.

No último sábado (11), Bol-

sonaro voltou a defender a 
administração de hidroxiclo-
roquina para pacientes con-
taminados pelo coronavírus, 
apesar de estudos já terem in-
dicado sua ineficácia para a 
Covid-19.

“Tomei hidroxicloroquina 
e, se me contaminar de novo, 
tomo outra vez. Temos de ter 
respeito à autonomia do mé-
dico”, afirmou o presidente. 
(Mônica Bergamo, da FP)

Mendonça 
defende 
democracia 
e liberdade 
de imprensa

 A Na primeira declaração 
como ministro do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), André 
Mendonça afirmou ontem que 
pretende ajudar a “consolidar a 
democracia” e fez gestos à im-
prensa.

“Primeiro compromis-
so que eu queria dizer a to-
dos, [é] reiterar na verdade [o 
compromisso] com a demo-
cracia, com os valores da nos-
sa Constituição e em especial 
com a Justiça”, disse a jornalis-
tas logo após a cerimônia de 
posse na corte.

O ex-ministro da Justiça do 
governo Jair Bolsonaro afir-
mou também que a imprensa 
pode contar sempre com seu 
respeito e admiração. “Meu re-
conhecimento da importância 
da imprensa nesse processo, 
vocês são fundamentais para 
a construção do nosso país e 
da nossa democracia”, disse.

Os acenos destoam da 
postura habitual de Bolso-
naro, que faz repetidos ata-
ques à imprensa, é defensor 
do período da ditadura mi-
litar no Brasil e já fez amea-
ças de atuar fora da Consti-
tuição. (FP)
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Publicidade Legal

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 1005420-34.2020.8.26.0562. O MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Santos/SP, Dr. PAULO SERGIO MANGERONA, na forma da 
Lei, FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE PAULO GOLDEMBERG, representado por sua inventariante 
LUCIA VASCONCELOS GOLDENBERG, CPF 731.068.798-15, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por Condomínio Edifício José Bonifácio, alegando em síntese: ser 
credor do valor de R$ 28.436,60, referente as despesas condominiais da UNIDADE 15 do 
Condomínio exequente. Encontrando-se a representante do executado em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 3 (três) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, realize o 
pagamento do valor supra atualizado até a data do pagamento e acrescido de honorários de 
advogado fixados em 10%, sob pena de penhora. Prazo para apresentação de embargos: 15 dias, 
após o decurso do prazo deste edital, mesmo prazo no qual o executado pode reconhecer o 
crédito supra e comprovar o depósito de 30% do valor exequendo, requerendo o pagamento do 
débito restante em 06 parcelas mensais corrigidas e acrescidas de juros de 1% ao mês. Será o 
presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 000938802.2014.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…
 
FAZ SABER a DISTACK MOTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob no 65059958/0001-01, que, nos autos em epígrafe, foi 
determinada a CITAÇÃO da ré para que esta apresente 
sua contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, que 
começarão a correr após o prazo de dilação de 20 dias 
que contará da primeira publicação, sob pena de revelia, 
para quitação da importância referente à cobrança de 
21 (vinte e uma) multas de trânsito aplicadas ao veículo 
placa DJS7563 no valor de R$ 3.686,86, atualizado até 
abril de 2014 conforme tabela do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, que deverá ser acrescido das 
verbas sucumbenciais, valores estes que deverão ser 
atualizados até a data do efetivo pagamento. E para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será 
publicado e afixado no lugar de costume, na forma e para 
todos os efeitos da lei.

Santos, 29 de novembro de 2019.
Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo  

Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS
PROCESSO Nº 1034114-18.2017.8.26.0562

A Excelentíssima Sra. Dra. Ariana Consani Brejão 
Degregório Gerônimo, Juíza de Direito em exercício 
da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santos, 
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…
 
FAZ SABER a S J LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA 
ME, inscrito no CNPJ sob o nº 05.869.985/0001-00, que 
nos autos em epígrafe, foi determinada a CITAÇÃO do réu 
para que este apresente sua contestação, no prazo legal 
de 15 (quinze) dias, que começarão a correr após o prazo 
de dilação de 20 dias que contará da primeira publicação, 
sob pena de revelia, para quitação da importância 
referente à cobrança de 22 (vinte e duas) multas de trânsito 
aplicadas ao veículo de placa EKY-4857 no valor de R$ 
3.274,40 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais e 
quarenta centavos), atualizado até nov/2017 conforme 
tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que 
deverá ser acrescido das verbas sucumbenciais, valores 
estes que deverão ser atualizados até a data do efetivo 
pagamento. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o 
presente edital que será publicado e afixado no lugar de 
costume, na forma e para todos os efeitos da lei.

Santos, 01 de outubro de 2021.

 Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo
Juíza de Direito

EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008983-25.2015.8.26.0590. O(A) 
MM Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mario 
Roberto Negreiros Velloso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDO MARTINS TIAGO 
e RENAN BONARRIGO TIAGO, que lhes foi proposta uma Ação de Procedimento Comum por 
parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAGDALENA, para cobrança de R$ 12.029,96 (30/09/2015), 
referente aos condomínios de 10/03/2013, 10/07/2013, 10/08/2013, e 10/10/2013 à 10/09/215, do 
apartamento 74 do condomínio autor, à R. Amador Bueno da Ribeira, 38, São Vicente/SP. 
Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO por EDITAL, para que no 
prazo de 15 dias, contados após o decurso de 20 dias supra, apresentem resposta, sob pena de 
serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, e condenados os réus ao 
pagamento do débito atualizado e acrescido das parcelas vincendas no curso da lide, mais custas 
e honorários advocatícios. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 02 de dezembro de 2021. 

6ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SANTOS - SP
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação do executado ESPÓLIO DE EDIMAR DE DEUS NUNES, na pessoa de se representante ELIANA DE BRITO
NUNES, inscrita no CPF/MF sob o nº 917.331.118-91. O Dr. Joel Birello Mandelli, MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santos/SP,

na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-
se os autos da Ação de Cumprimento de sentença ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAMARATY em face de ESPÓLIO DE EDIMAR DE DEUS NUNES - Processo nº
0005288-77.2009.8.26.0562 - Controle nº 408/2009, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel
será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas
designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro
www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado.
DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao
responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a arrematação
será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia
01/02/2022 às 14:30h e se encerrará dia 04/02/2022 às 14:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou
superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 04/02/2022 às 14:31h e se encerrará no dia 21/02/2022 às 14:30h, onde serão
aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José
Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL - No 2º Leilão, o
valor mínimo para a venda do imóvel corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. DOS
LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do
arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e
parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o
encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - Os interessados poderão
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de
proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º,
CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a
soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O
arrematante deverá pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida ao
Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por
razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá ser realizado
em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que ficará disponível no site do Leiloeiro ou será enviada por e-mail. Todas as
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio
de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM:
MATRÍCULA Nº 58.851 DO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS/SP - IMÓVEL: O apartamento nº 91, localizado no 11º 25 e 27, contendo: sala de estar,
corredor interno, três dormitórios com armários embutidos, banheiro secundário, cozinha, quarto de empregada, terraço de serviço, W.C. de empregada, tanque e terraços
sociais; dividindo na frente (no sentido de quem olha para o prédio – fachada da Avenida Marechal Deodoro) com a área comum do edifício; do lado direito (de quem olha para o
prédio) dívida com área comum do edifício; nos fundos divide com o apartamento nº 92 e parte com os halls social e de serviço; com a área de condomínio de 207,00 m2,
cabendo-lhe a área ideal de 32,03910810 m2 no terreno do condomínio. O terreno onde foi construído o prédio, acha-se descrito e confrontado na especificação condominial,
averbada sob nº 03, nas transcrições nºs 32.850 e 39.510. Consta na Av.01 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário ELIANA DE
BRITO NUNES; e MATRICULA Nº 61.800 (antiga transcrição nº 70.317) DO 3º OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS/SP – IMÓVEL: Garagem número 05,
situada no 2º pavimento ou andar térreo do Edifício Itamarati, a Avenida Marechal Deodoro números 25 e 27, divide no sentido de quem olha para o prédio, com a garagem
numero 06, do lado direito, divide com a área comum do edifício, do lado esquerdo divide com o pateo de manobras e nos fundos com a área comum do edifício com a área de
condomínio de 35,6158 metros quadrados, cabendo –lhe a área ideal de 5,51251292 metros quadrados, no terreno do edifício. Consta na Av.01 desta matrícula a penhora
exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário ELIANA DE BRITO NUNES. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 919.896,77 (Novecentos e dezenove mil, oitocentos e
noventa e seis reais e setenta e sete centavos) para Novembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do
TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 568.332,81 (Novembro/2021). Santos, 08 de novembro de 2021. Eu, diretora/diretor, conferi. Dr. Joel Birello Mandelli-Juiz de Direito

 (11) 3149-4600  www.megaleiloes.com.br

EXTRATO DO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 78/21–
CONVITE N.º 33/21–PROC. ADM. 
N.º 62.196/21–Objeto: Execução de 
reforma estrutural na EMEF Armindo 
Ramos. Contratada: B&B Engenharia 
e Construções Ltda. Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da Assinatura: 7/12/21. 
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 17 de dezembro de 2021. 
NIVEA DE CASSIA DUTRA 
COSTA MARSILI–Secretária da 
Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 87/21–CONVITE N.º 32/21–
PROC. ADM. N.º 62.195/21–Objeto: 
Execução de reforma na EMEF 
União Cívica Feminina. Contratada: 
Arq Soluções em Serviços Eireli. 
Vigência: 6 (seis) meses. Data da 
Assinatura: 8/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
17 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 81/21–CONVITE N.º 35/21–
PROC. ADM. N.º 62.198/21–Objeto: 
Execução de reforma na EMEF 
Prefeito José Meireles. Contratada: 
Consitec Engenharia e Tecnologia 
Ltda. Vigência: 6 (seis) meses. Data 
da Assinatura: 07/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
17 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
EXECUÇÃO DE OBRAS N.º 79/21–
CONVITE N.º 26/21–PROC. ADM. 
N.º 57.023/21–Objeto: Execução de 
obra de reforço estrutural na EMEF 
Jorge Bierrenbach Senra. Contratada: 
J. S. de Jesus Eireli. Vigência: 6 (seis) 
meses. Data da Assinatura: 7/12/21. 
Just.: Lei Federal n.º 8.666/93. São 
Vicente, 17 de dezembro de 2021. 
NIVEA DE CASSIA DUTRA 
COSTA MARSILI–Secretária da 
Educação.

EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
N.º 88/21–CONVITE N.º 34/21–
PROC. ADM. N.º 62.200/21–Objeto: 
Execução de reforma na EMEF 
União Cívica Feminina. Contratada: 
Arq Soluções em Serviços Eireli. 
Vigência: 6 (seis) meses. Data da 
Assinatura: 8/12/21. Just.: Lei 
Federal n.º 8.666/93. São Vicente, 
17 de dezembro de 2021. NIVEA 
DE CASSIA DUTRA COSTA 
MARSILI–Secretária da Educação.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E 
HOMOLOGAÇÃO–PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 181/21–PROC. 
ADM. N.º 45.550/21–Objeto: Locação 
de equipamentos de reprografia 
(multifuncionais) e de software de 
bilhetagem para uso nas unidades 
escolares dentro do Município de São 
Vicente. Arrematante do Lote Único: 
Gomaq Máquinas para Escritório 
Ltda., no valor total de R$ 447.364,80 
(quatrocentos e quarenta e sete mil, 
trezentos e sessenta e quatro reais 
e oitenta centavos). Adjudicado em 
10/12/21. Homologado em 13/12/21. 
Mais informações pelo telefone: 
(13)3579-1388,com Fernanda 
ou e-mail: fernanda_compras@
saovicente.sp.gov.br. São Vicente, 
17 de dezembro de 2021. MARTA 
FLORINDO–Chefe do Departamento 
de Compras e Licitações.

LEI Nº 4211
Projeto de Lei nº 200/21 de autoria 
do Mesa. Abre Crédito Adicional 
Suplementar no valor de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
à Dotação do Orçamento vigente do 
Legislativo Municipal, e dá outras 
providências. Proc. nº 67209/21
KAYO AMADO, Prefeito do 
Município de São Vicente, usando das 
atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
decreta e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto, na Contabilidade 
da Câmara Municipal de São Vicente, 
um Crédito Adicional Suplementar 
de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais), suplementar às dotações do 
orçamento vigente.
Art. 2º O Crédito Adicional aberto 
pelo artigo 1º desta Lei suplementará 
a seguinte dotação:
ÓRGÃO – 01 CÂMARA 
MUNICIPAL
01.01 – LEGISLATIVA
01.031.0035.2092 – Manutenção do 
Expediente da Câmara
3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica........................R$ 400.000,00
Art. 3º O recurso para atender 
a abertura de crédito adicional 
suplementar de que trata o art. 1º é 
proveniente da anulação parcial da 
seguinte dotação orçamentária, nos 
termos do inciso III do § 1º do art. 
43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de 
março de 1964:
ÓRGÃO – 01 CÂMARA 
MUNICIPAL
01.01 – LEGISLATIVA
01.031.0035.1013 – Patrimônio da 
Câmara Municipal
4.4.90.52.00 – Equipamentos e 
Material Permanente.... R$ 400.000,00
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação.
São Vicente, Cidade Monumento 
da História Pátria, Cellula Mater da 
Nacionalidade, em 16 de dezembro de 
2021.

KAYO AMADO
Prefeito Municipal

AVISO DECOMLIC- PREGÃO 
PRESENCIAL N.º 162/21–PROC. 
ADM. N.º 39.116/21–Objeto: 
Aquisição de materiais pedagógicos 
para uso da Secretaria da Educação 
do Município de São Vicente/SP. O 
Departamento de Compras e Licitações 
torna público que, após análise 
da secretaria solicitante, atendem 
integralmente as especificações 
constantes no Termo de Referência 
(Anexo I) do Edital sagrando-
se VENCEDORAS as empresas: 
Iguatemi Comércio Atacadista Eireli 
para os Lotes 1, 3 e 7; Matheus 
Forte-ME para os Lotes 2 e 6; BCG 
Comércio e Serviços Ltda. para o Lote 
4. Maiores informações pelo telefone: 
(13)3579-1396, com Henry ou e-mail 
henry_compras@saovicente.sp.gov.
br. Just.: Lei Federal n.º 10.520/02. 
São Vicente, 17 de dezembro de 
2021. MARTA APARECIDA DA 
CRUZ SOUSA FLORINDO–Chefe 
do Departamento de Compras e 
Licitações.

EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Proc. nº 1028651-
27.2019.8.26.0562. O Dr. PAULO SERGIO MANGERONA,
MM Juiz de Direito da 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE SANTOS, Estado de São Paulo, na forma da lei. FAZ
SABER  a  MARGARETE PAULA CORREA  (RG
29.392.372-3; CPF 388.262.058-76), que a COMPANHIA
DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAU-
LO - SABESP lhe move ação de EXECUÇÃO para cobran-
ça do débito de R$3.775,75 (dez/2019) mais atualização
e acréscimos legais e contratuais, dívida esta repre-
sentada pelos acordos não cumpridos. Estando a execu-
tada em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por
EDITAL para que, após o prazo deste, em 03 dias, PA-
GUE o DÉBITO ou em 15 dias, OFEREÇA EMBARGOS
ou ainda, RECONHEÇA o crédito da exequente e DEPOSI-
TANDO 30% do valor da execução, inclusive custas e hono-
rários, PAGUE o RESTANTE em 6 PARCELAS MEN-
SAIS, atualizadas,  SOB PENA de PENHORA de tantos
de seus bens quantos bastem para solução da dívida,
sendo que no silêncio será nomeado Curador Especial.

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1008554-
53.2018.8.26.0590 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de 
São Vicente, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Roberto Negreiros 
Velloso, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos os que o presente edital, 
virem ou dele tiverem conhecimento, que nos autos do processo nº 
1008554- 53.2018.8.26.0590, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de 
São Vicente/SP, a ação monitória em que é réu Deusídio Mendes 
Fernandes, RG 5481920 SSP/GO, CPF 398.821.348-90, e autor, Auto 
Posto Itararé de São Vicente Ltda., CNPJ nº 04.550.260/0001-91, que 
requer a quitação dos valores inadimplidos pelo Réu que perfazem 
atualmente o montante de R$ 4.405,94 (quatro mil quatrocentos e cinco 
reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de custas processuais, 
salvo se pagos no prazo legal, e honorários de advogado no montante de 
5% do valor do débito, nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil, 
no prazo de 15 dias. Foram realizadas diversas tentativas para localizar o 
réu e como se constatou que está em lugar incerto e não sabido, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, nestas condições foi deferida a citação pelo 
presente edital, para comparecer em juízo, no intuito de promover sua 
defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo. O não 
comparecimento no prazo do edital importa em revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
no local de costume. Caso seja decretada a revelia, será nomeado curador 
especial ao Réu. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Vicente, aos 
01 de outubro de 2021. K-16e17/12
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AVISO DE REABERTURA DE 
PREGÃO PP 34/2021 

A Prefeitura da Estância Balneária de 
Itanhaém – Estado de São Paulo, por 
intermédio do Secretário Municipal 
da Secretaria de Administração, 
infra-assinado, torna público aos 
interessados que se encontra aberta 
Licitação, modalidade “Pregão 
Presencial”, de nº 34/2021, destinado a 
Contratação de Empresa Especializada 
em Licenciamento de Uso de Softwares 
de Gestão Pública – Prefeitura 
Municipal de Itanhaem pelo o período 
de 12 (doze) meses.
TIPO “Menor Preço Global”.
Os envelopes “proposta” e 
“documentação” deverão ser entregues 
na Sala de Licitações, situado no 
Bloco I (sala externa) da Prefeitura, 
na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 
Centro, Município de Itanhaém/SP, às 
13h30min (treze horas e trinta minutos) 
do dia 04 de janeiro de 2022, momento 
em que ocorrerá sua abertura, em 
sessão pública.
O edital poderá ser adquirido a partir 
do dia 17 de dezembro de 2021 no 
site http://www2.itanhaem.sp.gov.br/
licitacoes-2021.

Itanhaém, 16 de dezembro de 2.021.
Gilberto Andriguetto Júnior – 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 

ANGULUS RIDET

A7diariodolitoral.com.br
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 A O apresentador Carlos Ro-
berto Massa, o Ratinho, su-
geriu em seu programa de 
rádio nesta quarta-feira que 
a deputada federal Natá-
lia BonaAvides (PT-RN) seja  
metralhada.

 Ele fez a sugestão ao dis-
cordar da proposta da parla-
mentar para retirar os termos 
“marido e mulher” das cele-
brações dos casamentos civis. 
Ratinho também fez ataques 
machistas à deputada.

“Vai lavar roupa, costurar 
a ‘carça’ do seu marido, a cue-
ca dele. Isso é uma imbecili-
dade, querer mudar esse tipo 
de coisa”, disse, no programa 

Ratinho ataca deputada e fala 
em ‘pegar em metralhadora’

 Apresentador fez os ataques durante o programa Turma do Ratinho

Reprodução

Apresentador também mandou deputada ‘lavar a cueca’ do 
marido e zombou de sua aparência física: ‘Feia do capeta’

Turma do Ratinho
Depois, ao ser informado 

que a parlamentar defende 
os termos “filiação 1” e “filia-
ção 2” nas certidões de nasci-
mento das crianças, Ratinho 
prosseguiu: “Tinha que elimi-
nar esses loucos. Não dá para 
pegar uma metralhadora”?

Ratinho também fez co-
mentários sobre a aparência 
da deputada, após uma foto 
dela aparecer no monitor do 
estúdio onde o programa era 
transmitido: “Feia do cape-
ta”, disse.

“Incitar homicídio é cri-
me”, respondeu a deputada 
nas redes sociais. “Ele coloca 
a minha vida e minha integri-
dade física em risco.”

Natália Bonavides afir-
mou que vai acionar Ra-
tinho judicialmente. “Es-
sas ameaças e ataques 
covardes não ficarão im-
punes. O apresenta-
dor utilizou uma conces-
são pública para cometer  
crime”. (FP)

 A Suspeitos de cometerem 
crimes de racismo e antisse-
mitismo nas redes sociais fo-
ram alvo da Operação Bérgon, 
deflagrada nesta quinta nos es-
tados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Gran-
de do Norte, Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul. A 
ação foi realizada pela Polícia 
Civil do Rio e pelo Grupo de 
Atuação Especial no Comba-
te ao Crime Organizado (Gae-
co), do Ministério Público-RJ. O 
trabalho também contou com 
apoio do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP).

Houve cumprimento de 31 
mandados de busca e apreen-
são e quatro de prisão tempo-
rária. Somente em São Paulo 
foram nove mandados de bus-
ca e apreensão e dois de prisão 
temporária.

Suspeitos de racismo na 
internet são alvo de ação

Segundo investigações, os 
suspeitos estariam dissemi-
nando ódio nas redes e dis-
postos a praticar atos de violên-
cia, como lesões corporais e até 
homicídios contra as vítimas.

Os investigadores das po-
lícias tiveram conhecimento 
das ocorrências a partir do tra-
balho coordenado pela Secre-
taria de Operações Integradas 
(Seopi), por meio do Laborató-
rio de Operações Cibernéticas, 
que contou com o comparti-
lhamento de informações e a 
colaboração da Agência de In-
vestigações de Segurança Inter-
na (Homeland Security Inves-
tigations – HSI), da Embaixada 
dos Estados Unidos, em Bra-
sília, como parte de coopera-
ção policial entre autoridades 
norte-americanas e brasileiras. 
(GSP)

 A Nesta quinta-feira, o plená-
rio do Senado aprovou o pro-
jeto de lei que muda o modelo 
de concorrência para o servi-
ço de transporte rodoviário 
de passageiros interestadual e  
internacional.

A proposta original, articu-
lada por senadores ligados a 
empresas de transporte, po-
deria inibir a atuação de em-
presas de aplicativos de freta-
mento de ônibus. No entanto, a 
versão acabou desidratada pela 
Câmara dos Deputados.

Os senadores então preci-
saram votar novamente a pro-
posta. Eles deram aval para a 
versão que aprovada pelos de-
putados federais. A proposta 
agora segue para a sanção.

O projeto de lei havia sido 
inicialmente aprovado na últi-
ma sessão deliberativa do Se-
nado de 2020. Senadores rela-
tam que, embora o autor seja o 

Senado aprova projeto que  
cria regras para apps de ônibus

Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado e ligado a empresas 
do setor de transporte, teria articulado o projeto em 2020

Marcos Oliveira/Agência Senado

senador Marcos Rogério (DEM-
-RO), ela teria sido articulada 
pelos senadores Acyr Gurgacz 
(PDT-RO) e pelo atual presi-
dente da Casa Rodrigo Pache-
co (PSD-MG) –que não presidia 

o Senado à época. Ambos são 
ligados a empresas consolida-
das do setor de transporte de 
passageiros.

Leia o texto completo no 
site da Gazeta. (FP)

 A Após forte pressão interna-
cional de organizações científi-
cas e da sociedade civil, a OMS 
(Organização Mundial da Saú-
de) recuou da decisão de clas-
sificar velhice como doença na 
nova versão CID 11 (Classifica-
ção Internacional de Doenças), 
que entra em vigor em janeiro 
de 2022.

A mudança foi confirmada 
na terça (14) por um diretor da 
entidade ao médico e gerontó-
logo brasileiro Alexandre Kala-
che, presidente do Centro In-
ternacional de Longevidade e 
que já dirigiu o programa de 
envelhecimento da OMS.

A proposta anterior era 
substituir o termo senilidade 
(código R-54), que já existe na 
CID, por “velhice sem menção 
de psicose; senescência sem 
menção de psicose; debilidade 
senil” (MG2A).

Mas houve uma forte rea-
ção negativa porque o enten-

OMS desiste de por 
velhice como doença

dimento foi que, ao assinar um 
atestado ou um diagnóstico, o 
médico poderia passar a con-
siderar velhice como doença. 

A sugestão agora é que o 
texto do código seja “declínio 
da capacidade intrínseca asso-
ciado ao envelhecimento”. Po-
rém, ainda pode haver altera-
ções até o fim do ano. (FP)

Houve uma 
forte reação 
negativa porque 
o entendimento 
foi que, ao assinar 
um atestado, 
o médico 
poderia passar a 
considerar velhice 
como doença

Coletivos 
poderão estar 
nas urnas

 A O plenário do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) aprovou 
ontem mais quatro resoluções 
que regulamentam os proce-
dimentos para as eleições de 
2022. Entre as principais ino-
vações está a autorização para 
que o nome de candidaturas 
coletivas constem na urna.

A novidade foi inserida na 
resolução que trata do regis-
tro de candidaturas e prevê 
que, ao lado do nome indivi-
dual do candidato efetivamen-
te registrado, conste o nome 
de coletivo ou grupo que re-
presente sua candidatura, des-
de que caiba nos 30 caracteres  
permitidos.

A proposta foi apresentada 
pelo relator da resolução, mi-
nistro Edson Fachin, e aprova-
da por unanimidade. Para ele, 
a nova norma “concretiza dire-
triz de democratização da par-
ticipação política”. (AB)

 A O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) voltou a atacar nesta quin-
ta-feira (16) a eficácia da vacina 
contra a Covid-19. O chefe do 
Executivo federal comparti-
lhou em suas redes um vídeo 
que sugere, erroneamente, 
que o imunizante não é efi-
caz contra o novo coronavírus.

Na peça postada por Bol-
sonaro, um homem chama 
a vacina contra a Covid-19 
de “porcaria” e diz que ela 
não funciona por não impe-
dir transmissão e infecção, 
ao contrário do que ocorre-
ria com outros imunizan-
tes direcionados a outras  
enfermidades.

 Na verdade, nenhuma va-
cina é 100% eficaz contra qual-
quer doença. No caso do coro-
navírus, já está comprovado 
que as vacinas em uso no Bra-

Bolsonaro posta 
vídeo com 
ataques à vacina

MAIS UMA VEZ. Nas redes sociais, presidente volta a atacar,  
sem comprovação, eficácia do imunizante contra a Covid-19 

No sábado, Bolsonaro voltou a defender a administração de 
hidroxicloroquina a pacientes com coronavírus

Marcos Correa/Presidência 

sil reduzem a transmissão e 
os riscos de que uma pessoa, 
quando infectada, desenvolva 
formas mais graves da doença. 
Ou mesmo que ela morra.

O vídeo compartilhado por 
Bolsonaro ainda sugere que há 
pessoas “morrendo de outras 
causas adversas” que seriam 
ocultadas sob o nome da va-
riante ômicron.

“A gente desde que tomou 
vacina de poliomielite, saram-
po, rubéola, o que seja, são va-
cinas que você tomou e você 
nunca mais teve aquela doen-
ça. Você associou: ‘Estou vaci-
nado, estou imunizado, estou 
imune, não vou pegar mais 
aquela doença’”, diz o homem 
no vídeo.

“E com esse psicológico aí, 
todo mundo foi induzido a 
tomar essa porcaria porque 

achou que estaria imune. Re-
sultado: os que se vacinaram 
estão passando a doença e não 
estão imunes. Tem muita gen-
te morrendo, morrendo de ou-
tras causas adversas que estão 
dando nome de variante ômi-
cron e qualquer outra coisa”, 
segue.

“O que a gente quer é jus-
tamente a liberdade de poder 
escolher sem ser cerceado do 
nosso dever, da nossa profis-
são, do nosso direito de traba-
lhar como qualquer cidadão 
comum”, diz ainda o homem 
no vídeo.

O vídeo foi publicado por 
Bolsonaro em resposta a uma 
postagem feita pelo ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes de Freitas - que nada ti-
nha a ver com vacinas.

“Bom dia. A caminho de 

Patos de Minas (MG) p/ falar 
sobre a grande notícia da se-
mana, o novo Marco Legal das 
Ferrovias. Já recebemos 48 pe-
didos para construção de mais 
de 15 mil km de estradas de 
ferro privadas em 16 unidades 
da federação. Revolução nos 
transportes em andamento”, 
escreveu Tarcísio em sua con-
ta no Twitter. O presidente, en-
tão, respondeu com o vídeo.

No último sábado (11), Bol-

sonaro voltou a defender a 
administração de hidroxiclo-
roquina para pacientes con-
taminados pelo coronavírus, 
apesar de estudos já terem in-
dicado sua ineficácia para a 
Covid-19.

“Tomei hidroxicloroquina 
e, se me contaminar de novo, 
tomo outra vez. Temos de ter 
respeito à autonomia do mé-
dico”, afirmou o presidente. 
(Mônica Bergamo, da FP)

Mendonça 
defende 
democracia 
e liberdade 
de imprensa

 A Na primeira declaração 
como ministro do STF (Supre-
mo Tribunal Federal), André 
Mendonça afirmou ontem que 
pretende ajudar a “consolidar a 
democracia” e fez gestos à im-
prensa.

“Primeiro compromis-
so que eu queria dizer a to-
dos, [é] reiterar na verdade [o 
compromisso] com a demo-
cracia, com os valores da nos-
sa Constituição e em especial 
com a Justiça”, disse a jornalis-
tas logo após a cerimônia de 
posse na corte.

O ex-ministro da Justiça do 
governo Jair Bolsonaro afir-
mou também que a imprensa 
pode contar sempre com seu 
respeito e admiração. “Meu re-
conhecimento da importância 
da imprensa nesse processo, 
vocês são fundamentais para 
a construção do nosso país e 
da nossa democracia”, disse.

Os acenos destoam da 
postura habitual de Bolso-
naro, que faz repetidos ata-
ques à imprensa, é defensor 
do período da ditadura mi-
litar no Brasil e já fez amea-
ças de atuar fora da Consti-
tuição. (FP)
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Curtas

DIVORCIADA. A canto-
ra e compositora Kelly 
Clarkson, 39, brincou 
que pretende ser “sol-
teira para sempre” após 
o divórcio conturbado 
do empresário america-
no Brandon Blackstock, 
44. A artista chegou a 
gastar mais de R$ 6 mi-
lhões no processo. Fora 
que, durante o Kelly 
Clarkson Show, a canto-
ra contou que tem difi-
culdades para entender 
os “sinais de alerta” de 
encontros ruins. 

THE VOICE +. A can-
tora Fafá de Belém, 65, 
será a nova técnica do 
The Voice+. A novidade 
foi anunciada no Mais 
Você (Globo) na manhã 
desta quinta (16). A se-
gunda temporada do 
reality musical exclusi-
vo para talentos a par-
tir de 60 anos estreia 
dia 30 de janeiro, e será 
exibida sempre aos do-
mingos. Também se-
guem como técnicos 
Mumuzinho, Ludmilla 
e Daniel.

DIREITOS AUTORAIS. 
O cantor e compositor 
Bruce Springsteen ven-
deu os direitos de seu 
catálogo musical para 
a Sony em um acordo 
avaliado em US$ 500 
milhões, segundo in-
formaram a revista Bil-
lboard e o jornal The 
New York Times. A ven-
da inclui o catálogo de 
gravações do artista e 
também suas compo-
sições. 

‘Trata igual 
rainha’
Jojo Todynho ao defender 
noivo chamado de 
interesseiro.

O 
humorista Whin-
dersson Nunes 
revelou uma no-
vidade pra lá de 
surpreendente so-

bre sua vida pessoal em seu 
livro biográfico “Vivendo 
como um guerreiro”. No úl-
timo capítulo, o comediante 
conta que tem vício em dro-
gas. Sem revelar exatamen-
te quais, ele fala que já usa-
va antes de conhecer Luíza 
Sonsa, cantora e sua ex-mu-
lher.  “No dia que encontrei 
a Luísa, eu estava virado de 
droga, não estava bem, es-
tava em busca de algo que 
eu não sabia(…) quando a vi 
pela primeira vez, eu a vi no 
efeito da droga. Eu a vi meio 
que brilhando. Foi o começo 
de uma viagem”, disparou.

WHINDERSSON FAZ REVELAÇÃO 
Viciado em drogas
Em livro biográfico, 
comediante revela, 
sem falar quais, 
que já usava drogas 
antes de conhecer 
Luíza Sonsa

Fim do namoro
Maisa Silva, 19, anunciou nesta quarta-feira (15) que não está 
mais namorando Nicholas Arashiro, 20. Os dois estavam 
juntos havia 4 anos e costumavam trocar declarações nas 
redes sociais. “Em respeito a todos que sempre demonstra-
ram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não 
estamos mais namorando”, escreveu a apresentadora  atriz 
nas redes sociais. Maisa disse ainda que os dois devem con-
tinuar tendo uma boa relação. 

Rivais?
A cantora Mariah Carey se 
recusou a responder se faria 
uma batalha com Beyonce 
no programa ‘’Verzuz Battle’’ 
- que une os maiores nomes 
do R&B para um duelo entre 
gigantes e é comandado por 
Timbaland e Sizz Beats -, em 
entrevista para o E!.  ‘’Eu te 
adoro, Rebeca, mas você não 
pode fazer essa pergunta’’, 
respondeu.

Aniversário
O cantor Murilo Huff, 26, ce-
lebrou nesta quinta o ani-
versário de dois anos de Leo, 
seu filho com Marília Men-
donça, que faleceu em 5 de 
novembro, após um aciden-
te de avião. Em uma publica-
ção no Instagram, o sertane-
jo homenageou o filho. Nos 
comentários da publicação, 
os internautas também cele-
braram. 

Simaria nega recaída pelo ex
A cantora Simaria, da dupla com Simone, negou que já tenha tido alguma recaída com o 
ex-marido ao ser questionada pelas redes sociais nesta quinta-feira. Em agosto deste ano, a 
sertaneja terminou seu relacionamento de 14 anos com Vicente Escrig. “Não migla, graças 
a Deus. Me sinto livre, leve, plena, como uma pluma. Como um slime espatufada no chão”, 
respondeu ela, toda divertida, como costuma ser. Simaria e Vicente têm dois filhos juntos, 
Giovanna e Pawel, de 9 e 5 anos.
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